
José M
urilo de C

arvalho 
Lúcia Bastos 

M
arcello Basile

G
U

ER
R

A
 LIT

ER
Á

R
IA

 
Panfletos da Independência (1820-1823)

V
olum

e 4
 – PO

ESIA
S, R

ELA
TO

S, C
ISPLA

TIN
A

Este é o quarto volume de uma série 

de quatro que trazem ao leitor uma 

rica coleção de panfletos escritos à 

época da Independência do Brasil 

(1820-1823). Usados até agora 

de modo parcial e esporádico por 

historiadores, os panfletos estão 

aqui disponíveis para todos os inte-

ressados. A coleção não se pretende 

completa, talvez nunca o seja, 

mas é muito mais do que amostra, 

aproxima-se da totalidade dos 

panfletos que sobreviveram e que 

estão disponíveis nas principais 

bibliotecas, coleções e arquivos de 

Portugal, Brasil e Uruguai. O que 

estes panfletos nos revelam é um 

lado pouco conhecido da Indepen-

dência, que na época se chamou 

de guerra literária, uma guerra 

travada desde a revolução liberal do 

Porto em 1820 até a independência 

completa do Brasil, efetivada em 

1823, com a libertação da Bahia. 

Embora não sangrenta, essa guerra 

constitui fonte indispensável para o 

entendimento dos grandes debates 

que marcaram a renovação de uma 

nação e o nascimento de outra.
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NOTA EDITORIAL

A publicação de textos antigos sempre enfrenta problemas que exigem 

tomada de decisões editoriais. No caso presente, as principais dificuldades 

foram: a frequente má qualidade dos originais, devida à impressão falha ou 

à precária conservação; os reiterados erros tipográficos, inclusive nas muitas 

citações em línguas estrangeiras; e as referências muito abreviadas às obras 

dos autores citados.

Adotaram-se os seguintes critérios editoriais: atualizar a ortografia, 

inclusive dos nomes próprios, exceto para as tipografias e títulos de panfletos, 

jornais e livros; manter a pontuação e o uso de maiúsculas originais; utilizar 

colchetes para indicar ilegibilidade de palavras ou dúvidas em sua leitura; 

traduzir as citações em língua estrangeira, exceto espanhol; e completar, 

sempre que possível, as referências abreviadas. A manutenção da pontuação 

oitocentista acarretará não pequena dificuldade para o leitor de hoje, que 

necessitará de algum tempo para se adaptar, mas foi julgada importante para 

conservar algum sabor da época. Para reduzir a interferência nos textos, 

sempre que erros tipográficos eram óbvios, não se recorreu aos colchetes. 

Os panfletos provenientes da Cisplatina escritos em espanhol não foram 

traduzidos nem tiveram a ortografia atualizada. As traduções de citações 

foram colocadas em pé de página, com nota do tradutor (N.T.), quando 

houve complementação das referências. Em alguns casos, foram acrescentadas 

notas explicativas dos organizadores (N.O.). Nota dos autores dos panfletos, 

quando necessário para a clareza do texto, foi indicada com N.A.

Cada volume é acompanhado de índice de nomes, organizado por ordem 

alfabética do último sobrenome. Sempre que possível, os nomes incompletos 

foram completados, utilizando-se colchetes para indicar a parte acrescida.
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INTRODUÇÃO AO VOLUME 4

Este último volume da coleção de panfletos da Independência inclui três 
blocos: poesias (P); relatos, exposições, memórias, notícias (R); e Cisplatina 
(C). Os dois primeiros seguem a diretriz adotada pelos organizadores de clas-
sificar os textos de acordo com a forma literária adotada pelos autores. Nos 
volumes anteriores foram incluídas cartas (I); sermões, discursos, catecismos, 
dicionários, manifestos (II); análises, projetos (III).

O terceiro bloco deste volume seguiu critério geopolítico. As razões 
para a exceção tiveram a ver com a especificidade da região. A Província 
Cisplatina, ou Banda Oriental, futuro Estado do Uruguai, já era independente 
em relação à Espanha quando foi ocupada em 1817 por tropas portuguesas 
comandadas pelo general Lecor, que derrotou o líder da Independência, 
Artigas. Esse fato mais a proximidade com as Províncias Unidas do Rio da 
Prata (futura Argentina) e o uso do castelhano distinguiam a província das 
outras do Reino Unido. Os panfletos referentes à região foram todos coleta-
dos na Biblioteca Nacional do Uruguai e muitos deles estão em castelhano 
e foram assim mantidos nesta publicação. A especificidade da Cisplatina e a 
escassa ou nenhuma atenção que têm merecido da historiografia brasileira 
pediam também uma introdução feita por especialista. Encarregou-se da tarefa 
a professora Ana Frega, que soube analisar os panfletos no contexto peculiar 
da região. Enquanto no Brasil os grandes temas foram a constitucionalização 
e a Independência, a Cisplatina teve que fazer outras escolhas: se permanecia 
na dependência da Espanha, se aderia ao império português, se optaria pelo 
império brasileiro, se proclamava sua própria independência.

Como introdução à leitura, fornecemos algumas características dos dois 
primeiros blocos (P e R).

Começamos pelas poesias. Recitar poesias era verdadeira mania naqueles 
tempos. Era parte essencial de qualquer celebração pública ou doméstica, nas 
casas, em banquetes, nos teatros, nas praças. Os locais preferidos eram o teatro 
de São Carlos em Lisboa e o São João no Rio de Janeiro. Os gêneros preferidos 
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eram as quadras, hinos e sonetos. Menos frequentadas eram as odes, décimas 
e endechas. O tom geral dos poemas é celebratório. Celebravam-se D. João, 
D. Pedro, as famílias real e imperial, a regeneração de Portugal, o juramento 
da futura Constituição, as Cortes. No Brasil, festejaram-se de modo especial 
D. Pedro e a Independência. A última mereceu muitos hinos em torno do 
tema “Independência ou morte” (P39, P40, P41, P43, P50).

Um sonetista incontrolável foi Inácio José Correia Drummond, procu-
rador da Câmara de Funchal, da ilha da Madeira, que se achava no Rio de 
Janeiro. Um exemplo de seus elogios a D. João pelo juramento da Constituição 
em 26 de fevereiro de 1821:

“Rei portentoso, do Teu Povo amado,
Ah! se até agora Alto respeito havia
ao Pai, ao Benfeitor, que nos Regia
Quanto deve ser hoje respeitado”! (P18).

E a D. Pedro pela mesma ocasião:

“Príncipe excelso, Tua excelsa Glória
Em torno aos Numes imortal se aclama,
E nas tubas altíssonas da Fama
Levada foi ao Templo da Memória” (P18).

Os hinos à Independência têm, quase todos, o mesmo estilo do bem 
conhecido “Já podeis filhos da pátria”, mudado posteriormente, certamente 
em tempos menos ingênuos e menos cívicos, para “Já podeis da pátria filhos”, 
de Evaristo da Veiga (P31). São todos belicosos. Exemplo:

“Às armas corramos todos
Da Europa contra o Poder;
Seja o Timbre Brasileiro
Independência ou Morrer” (P50).

Ou o estribilho deste outro:

“Morrer pela Pátria
É nobre morrer;
Tornar para escravo,
Antes não viver” (P38).
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Merece ser ressaltada a presença de mulheres como autoras de versos. 
Foram quatro, uma portuguesa e três brasileiras, dessas últimas, uma flumi-
nense, uma baiana e uma gaúcha. De longe, o melhor poema é o intitulado 
“Lamentos de Huma Bahiana”, que a nota de pé de página diz tratar-se de 
obra de menina de 13 anos (P42). É o revoltado e dolorido protesto contra a 
ação das tropas do general Madeira de Mello, vazado em linguagem simples e 
direta, sem os enfeites retóricos comuns nos outros poemas. Algumas estrofes 
como exemplo:

“Justos céus, de que nos servem
Bases de Constituição,
Se a Lusa Tropa só quer
Impor-nos a escravidão”

(...)

“Justos céus, que dor pungente
Lacera meu Coração,
Ver os Templos insultados,
Ver roubado o cidadão!!”

E o estribilho:

“Dos nossos males,
Vos condoei,
Se a tropa existe
Não há mais lei”

Os relatos incluem narrações de acontecimentos, memórias fatuais, 
notícias, anúncios. São duas suas principais contribuições. A primeira é 
fornecer informações sobre o que se passava fora das capitais das províncias 
mais importantes, como Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Há 
relatos provenientes de Sergipe (capital), cuja província estava em processo 
de separação da Bahia, da cidade do Pará (Belém), de Oeiras (capital do 
Piauí), Porto Calvo em Alagoas, Porto Alegre, Rio Grande, Santos, Itu, e 
mesmo de Angola e Moçambique. Somos apresentados a pormenores das 
muitas disputas havidas a partir da chegada das notícias sobre a revolução 
constitucionalista do Porto, de 24 de agosto de 1820. Por todo o Brasil, a 
começar pelo Grão-Pará, irromperam movimentos de adesão à revolução, 
seguidos em geral da criação de juntas provisórias de governo, quase todas 
envolvidas em grandes conflitos.
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O caso da Bahia é mais conhecido, exceto no que se refere à resistência 
da junta provisória à independência de Sergipe, decretada por D. João VI 
em 8 de julho de 1820. O caso é descrito na Memoria Historica escrita pelo 
governador nomeado, Carlos Cezar Burlamaque (R8). Interesses políticos 
e econômicos e disputas de lealdade à Corte do Rio de Janeiro e à junta 
de governo da Bahia criaram um pequeno calvário para o governador, que 
acabou preso sem julgamento em Salvador até conseguir, seis meses depois, 
regressar à Corte. Na Vila do Rio Grande de São Pedro, capitania do Rio 
Grande do Sul, houve conflito entre o povo e a Câmara, de um lado, e a junta 
de governo, do outro, a propósito do juramento das bases da Constituição a 
ser feita pelas Cortes. Diante da resistência da junta, povo e Câmara tomam a 
iniciativa de fazer o juramento (R3). Em Santos (R12), a propósito do mesmo 
juramento, houve motim de um batalhão de caçadores, que manteve a cidade 
sob terror entre 28 de junho e 6 de julho de 1821. De particular interesse 
é ainda uma exposição dos fatos relacionados à expedição enviada à Bahia 
para combater as tropas de Madeira e comandada pelo brigadeiro Labatut, 
que é fortemente criticado (R28).

Mas também há informações preciosas sobre o entusiasmo, a se acreditar 
nos cronistas, quase delirante, que tomou conta de muitas cidades à medida 
que lá chegavam notícias do fim do absolutismo e, sobretudo, da guinada 
brasileira em direção à Independência.

Vale a pena ler, por exemplo, o relato das festas na pequena vila de São 
Salvador, Paraíba do Sul, por ocasião da aclamação de D. Pedro Imperador do 
Brasil. De 12 a 19 de outubro de 1822, a vila viveu em estado de permanente 
celebração. Houve de tudo. Clero, nobreza, povo, muito povo, vereadores, 
juiz de direito, párocos, brigadeiro com suas tropas, estudantes, artesãos 
uniram-se nas missas solenes, Te Deum, sermões, desfiles, cavalhadas, peças 
teatrais, fogos de artifício, um jantar de mil talheres oferecido pelo brigadeiro 
comandante das tropas. Muitos sermões e discursos, declamação de odes e 
sonetos, até um hino brasileiro apareceu, e infinitos vivas, sobretudo a D. 
Pedro, cujo retrato foi exibido em público. O narrador anônimo, ele próprio 
abalado, fala de um povo tomado por “decidido e extraordinário abalo 
d’alma” (R15). Não foram menores, sendo mais cívicas, as celebrações em 
Itu, São Paulo, em 30 de junho de 1822, a propósito da convocação por D. 
Pedro de uma assembleia geral brasileira. Reuniões da Câmara, missas, lumi-
nárias, banquetes com inúmeros brindes em forma de quadras musicadas (Do 
Brasil viva / O Defensor, / O Pai, Amigo / Libertador; ou: Viva quem jura / 
Inabalável / Ao Despotismo / Guerra implacável). O curioso na manifestação 
de Itu, que hostilizava a junta paulista, era a ênfase na unidade brasileira, 
garantida, segundo eles, pela ação decisiva de D. Pedro, sobretudo pela 
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convocação das Cortes brasileiras (R22). Ainda na categoria de celebração, 
pela franqueza inusitada, cabe ressaltar a descrição das festas do primeiro 
aniversário da Coroação de D. Pedro no dia 1o de dezembro de 1823 (R27). 
Ao final das celebrações, nota o cronista, foi apresentado um melodrama de 
Antonio Xavier, chamado Achmet e Rakima. A peça, segundo o cronista, foi 
um desastre completo, sem plano, sem estilo, de linguagem pretensiosa, cheia 
de sandices e extravagâncias. O bem-humorado cronista termina dizendo que 
se algum dia precisar alegar serviços prestados ao Imperador vai mencionar as 
quatro horas passadas vendo a peça, só para acompanhar a família imperial.

Em outra chave, merecem destaque duas Notícias distribuídas por Paulo 
Martin, mercador de livros na Rua da Quitanda, 33 (R9 e R10).1 Trata-se 
de anúncio dos jornais, da Bahia e de Lisboa, e livros à venda em sua loja. 
Tais anúncios eram frequentes nos jornais da época e constituem ótima fonte 
de informação sobre o que se lia no momento. No caso presente, fica-se 
sabendo ainda sobre a existência de várias modalidades de assinaturas das 
gazetas. O livreiro promete ainda colocar as gazetas para vendas avulsas em 
sua loja assim que chegarem pelo correio marítimo, para que “o público goze 
imediatamente o que se passa nas Cortes, sem se ver na coalizão (sic) de ser 
instruído morosamente e aos pedaços” (R10). Um dos correios tinha chegado 
de Lisboa no navio Vasco da Gama.

Uma das listas contém 90 publicações, a outra, 36, com alguma repe-
tição. É provável que Paulo Martin tenha colocado nas listas os folhetos e 
livros mais procurados no momento, não podendo elas, portanto, servirem 
de indicador geral do que se lia. Mas podem servir de evidência do que mais 
se lia, dos best-sellers do momento. Eles eram, quase todos, textos políticos, 
ou folhetos constitucionais, como são chamados em uma das listas. Vários 
constam da presente publicação. Havia muita coisa sobre as Cortes, com 
destaque para Portugal regenerado, livro de Borges Carneiro, talvez o mais 
influente dos constituintes. De estranhar é a rala presença de textos clássicos 
da política e do constitucionalismo. Notam-se apenas a Constituição espa-
nhola em português e a Constituição dos Estados Unidos da América, também 
em português. Nenhum dos muitos autores modernos citados nos panfletos, 
como Montesquieu, Voltaire, Raynal, Hobbes, muito menos dos clássicos, 
Cícero, Virgílio, Sêneca, ou dos padres da Igreja, Jerônimo, Agostinho etc. 
Não sabemos se essas obras estavam disponíveis na loja de Paulo Martin, 
não tendo sido anunciadas apenas pela boa razão comercial de não serem 
vendáveis. De qualquer modo, Paulo Martin e, sem dúvida, também outros 
livreiros aparecem como agentes importantes na circulação dos panfletos e 
de outros “folhetos constitucionais” que fizeram parte da “guerra literária” 
da Independência.
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Um último destaque é a Notícia, que convoca os habitantes da cidade a 
assinarem a representação redigida pelo Senado da Câmara a ser enviada a D. 
Pedro solicitando sua permanência no Brasil, em desobediência às ordens das 
Cortes de Lisboa (R24). O texto curto é um prodígio de habilidade política. 
Fala do amor à Nação Portuguesa e à indivisibilidade do Império, pede que o 
Regente interprete as ordens das Cortes de maneira justa e racionável. Quem 
quiser assinar, informa, deve dirigir-se à Rua da Ajuda, 137, até o dia 8 de 
janeiro. Como se sabe, a representação conseguiu em poucos dias coletar o 
extraordinário número de cerca de oito mil assinaturas.

Para os panfletos oriundos da Cisplatina, como foi dito, há introdução 
especial. Duas observações apenas serão feitas aqui. A primeira tem a ver com 
a atuação do general Lecor, barão de Laguna, comandante da tropa portuguesa 
da Divisão de Voluntários Reais. Muita atenção foi dada ao comportamento 
dos comandantes militares portugueses no Brasil à época da Independência, 
quais sejam, Avilez, no Rio de Janeiro, Madeira de Mello, na Bahia, e Luís do 
Rego, em Pernambuco. Falta não só maior atenção a Lecor, como um estudo 
comparado desses comandantes e de suas tropas.2 Suas posições variaram 
da inabalável lealdade a Portugal, casos de Avilez e Madeira, à posição mais 
dúbia de Luís do Rego e à franca adesão à causa do Brasil por parte de Lecor. 
Caberia perguntar pela razão dessas diferenças, além de explorar as possíveis 
relações entre eles. A posição de Madeira era observada com atenção por 
Lecor, assim como o último era visto por Madeira como apoio potencial.

O leitor poderá também atentar nesses panfletos à mistura linguística, 
tanto nos panfletos redigidos em português como em espanhol. Tem-se a 
impressão de que se formava na região um dialeto portunhol, que foi inter-
rompido pela independência do Uruguai em 1828, embora não totalmente 
eliminado.

NOTAS
1 Paulo Agostinho Martin nasceu em Lisboa em 1780 e faleceu em 1824, não se sabe se 

no Rio de Janeiro. Descendia de família de livreiros franceses estabelecidos em Lisboa 
desde, pelo menos, 1768. Chegou ao Rio de Janeiro, provavelmente, em 1800, onde 
passou a exercer a mesma profissão, com licença da Real Mesa Censória. Tornou-se o 
livreiro mais famoso da cidade, atuando também como editor. Até 1821, foi o distribui-
dor oficial da Gazeta do Rio de Janeiro. Além de periódicos, vendia livros e panfletos 
políticos, especialmente, os chamados panfletos constitucionais. Possuía ligações com 
a maçonaria.

2 Há tese recente sobre Lecor, de Fábio Ferreira, defendida na Universidade Federal Flu-
minense em 2012, intitulada O General Lecor, os Voluntários Reais e os conflitos pela 
independência do Brasil na Cisplatina (1822-1824).
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1

HYMNO CONSTITUCIONAL,
Que appareceu e se cantou no Real Theatro de S. Carlos

na noite de 18 de Setembro de 1820.

1.º
CHegou enfim o momento
Da nossa emancipação:
Viva, Lusos valorosos,
A nossa Constituição.

2.º
Viva o nosso Soberano
O amado 6.º João,
Que há de Selar com seu nome
A nossa Constituição.

3.º
Oh! Tu de um Deus emanada, 
Oh! Santa Religião,
Difunde com tuas asas 
A nossa Constituição.

4.º
Reúnam-se as Cortes Lusas,
E com Sacra inspiração 
Façam que brilhe no mundo
A nossa Constituição.
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5.º
Já pouco tarda o momento
Da nossa consolação,
Em que há de baixar dos Céus
A nossa Constituição.

_______________________________________________

NA TYPOGRAPHIA REGIA. Com Licença.
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2

O BALAO,
AOS

HABITANTES DA LUA

P O E M A
HEROI-COMICO EM HUM SÓ CANTO

POR

JOSÉ DANIEL RODRIGUES DA COSTA

RIO DE JANEIRO.
NA IMPRESSÃO REGIA. ANNO 1821.

Com Licença da Mesa do Desembargo do Paço.
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O galo canta três vezes,
Um Poema muitas canta;
Eu canto só uma vez,
Visto que a voz não espanta.

PRÓLOGO

COM a cabeça lá por esses ares,
Cá por certas razões particulares,
A fazer um Poema corri pronto,
Mas fiquei ainda mais aéreo, e tonto;
E talvez que saísse limitado,
Pelo fazer no ar muito apressado;
Que feito ser não pode com assento
Tudo o que tem no ar o fundamento.

Agora, qual Balão, que atrai o povo?
Eu me apresento ao Público de novo;
Subindo pouco e pouco sem perigos,
Na lembrança entrarei dos meus Amigos,
Dos meus Apaixonados, meus Leitores,
Dos Assinantes meus, e mais Senhores,
Que em Belas Letras são do meu partido,
Que as minhas Obras têm comprado, e lido;
A rogar-lhes, pedindo acolhimento,
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Ou me encontrem, ou não merecimento,
Para que o meu Poema gasto seja.
E produza uma coisa, que se veja,
Ou papel, ou metal, tudo convém,
Apesar do defeito, que ambos têm;
Que o dinheiro papel que nos consome,
Qualquer vento, que vem, o leva, e some,
E o metal, que em despesas o consumo,
É um ar, que lhe dá, torna-se em fumo.

Mas deixando o que já não tem melhora,
Da Máquina tratar pretendo agora.
Notei que ela subiu com gravidez,
Que teve o bom sucesso nesse mês;
Sem parteira, ou parteiro, desovou,
E os ares de filhinhos povoou;
Pois viram-se por óticas lunetas
Todos eles tornados em Cometas,
Que eram uns balõezinhos muito anões
Por cima da Travessa dos Ladrões,
No sítio de Pedrouços, em Almada, 
No Rocio, Olarias, na Tapada,
Fora alguns, que, segundo o que se pensa,
Ficaram afogados à nascença.
Mas visto que esta mãe em tanta lida,
Fora no parto seu bem sucedida,
Que muito que eu também deseje agora,
Que este Poema tenha boa hora.
Não se estranhe a prenhez  ver-se hoje em macho,
Que igual sucesso nas Gazetas acho;
Pois já houve um rapaz, que sem defeito,
Lhe tiraram de dentro outro sujeito.

Na verdade me vejo confundido
Do que em Lisboa tem aparecido!
Que se mais dez, ou vinte anos aturo.
Ainda espero de ver, eu lhe seguro,
Que algum, que venha aqui de engenho, e arte,
Tente a terra furar de parte à parte,
Para ouvir os Antípodas falar,
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E podermos com eles conversar.
Empreende-se ir além das nuvens rotas!
Em vez de botes, navegar em botas!
Uns cumprem o que dizem, outros não:
No entanto haja prazer, viva a função!

Mas entre tudo quanto se tem feito,
Subir ao ar merece algum respeito;
Pois não é coisa pouca em quem se anima
A andar de guarda-costa lá por cima.
Porém talvez mais útil se fizesse,
Se caça nos Piratas dar pudesse;
Ora descendo ao mar, ora subindo,
E onde quer que os achasse, ir-lhes caindo:
Qual falcão, vendo a lebre aceso em fogo,
Que em cima, como um raio, lhe cai logo;
A despertar aquela cruel praga,
Que o Comércio do mundo estorva, e estraga,
Fúrias, que de veneno são nutridas,
Que aos Navegantes roubam, tiram vidas,

O meu Herói brilhar deve na História,
Ir o seu nome ao Templo da Memória;
Confessar lhe devemos a destreza,
O grande arrojo, a impávida afoiteza,
E o seu merecimento abalizado
Seja ao Globo em meus versos decantado.1

8.
Depois da narração por ele feita,
Diz que ficara mudo contemplando
Se ela seria bem, ou mal aceita,
Vendo o povo entre si baixo falando:
Não se pode tirar desta suspeita,
Por ser mal encarado aquele bando;
E já ansioso conhecer queria
Que costumes, que Lei, que Rei teria.

1 No original, faltam as páginas 7 a 10. (N.O.)
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9.
Fez o Balão ali grande estranheza,
Deixando os habitantes admirados,
Vendo a Máquina assim de tal grandeza
Por ares poucas vezes navegados.
Mas disse um: isto é contra a natureza;
Deste modo não há sítios vedados:
No seu mundo lançaram fome, e peste,
Agora vêm de lá estragar este.

10.
Não há ninguém, que a tanto se abalance,
Sem que tenha por isso grande interesse;
Mas a lugar tão alto não se canse
Em vir voador algum, porque esmorece:
À sua vida sérias contas lance,
Pois não tira daqui o que apetece;
Não venha cá nenhum a pôr-se em praça,
Quem quer botar balões, bote-os de graça.

11.
Ouviu o nosso Herói estes ditinhos,
Como primeira amostra deste pano,
Ficou-lhe o coração dando saltinhos
Às vozes de um tão forte desengano: 
Virou-lhe as costas, foi provar os vinhos
De fama no armazém de um tal Fulano;
Depois foi dar um giro, e por memória, 
Quando baixou, contou-me a sua história.

12.
Conta que vira os homens barrigudos,
Todos de cara chata, e carapinha, 
Narizes, quais batatas, façanhudos,
A boca mais, ou menos, como a minha,
Os dentes muito claros, e miúdos,
Cada orelha do vulto de uma pinha,
A barba até ao peito, e a cor do rosto
Semelhante à da Lua em mês de Agosto.
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13.
Que tem curto o pescoço, e grandes o braços.
Que cada perna é uma meia Lua,
Que todos movem vagarosos passos,
Ou seja dentro em casa, ou pela rua;
Que são de palanfrórios muitos escassos;
Que o tratarem verdade é glória sua,
Que muitos são corcundas pelas costas,
Que a tudo sabem dar sutis respostas.

14.
Que o pano, de que trajam, é tecido
Nos teares, que têm, em que trabalham,
Em que o aleijado, e o cego é entretido,
Que deste modo muito vício atalham;
Que domina uma forma de vestido;
Por isso luxo, e moda ali não calham;
Que ali de mês a mês tudo melhora,
Que não se admite lá nada de fora.

15.
Que cumprem com a Lei, em que nasceram,
Que não consentem lá desabusados,
Que em todo o tempo em prática puseram
A moral, com que foram educados:
Que porque em doce paz sempre viveram,
Não têm procuradores, nem letrados;
Se alguma questão há, que é decidida,
Sem ter uma demanda mui comprida.

16.
Diz mais o nosso Herói que entre este povo
Há dinheiro metal, papel moeda,
Mas que não sai dali (o que eu lhe louvo)
Toda, e qualquer usura ali se veda:
Que ali gira o metal, ou velho, ou novo,
Tudo o que é ambição, dali se arreda;
Que a praga dos rebates lá não grassa,
Que o que se deu por dez, por dez se passa.
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17.
Que têm Teatro bom, onde apresentam 
Obras dos bons costumes, que praticam;
Que se algumas jocosas representam,
Nelas sempre à decência se dedicam;
Que de as ouvir famílias se contentam;
Velhos, e moços satisfeitos ficam;
Equívocos não têm, onde a maldade
Descubra ainda a mais leve obscenidade.

18.
Que a língua nacional mui bem se estende, (sic)
Porque é à nossa muito semelhante,
Que com facilidade logo a aprende
Aquele, que não for muito ignorante:
Que por todo o país se ouve, e se entende
A mesma linguagem dominante,
Que por sistema, ou exação, ou manha,
Uma palavra só não tem estranha.

19.
Relata o nosso Herói, que também vira,
As Madames dali muito formosas;
Que falara com elas, e que rira,
Que são ternas, afáveis e amorosas;
E que delas, bom fruto nunca tira
Quem as busca com farsas enganosas;
Não sabem namorar sem fundamento.
Há de ser dito, e feito o casamento.

20.
Que nos adros, Igrejas, nas esquinas
Não se avistam tafuis postos de empada,
Insultado com ditos as meninas,
Costume só de gente mal criada;
Donde nascer podiam mil ruínas,
Se lá pegasse moda tão danada;
Que ali é tudo sério, e desengano,
Distingue-se o divino do profano.
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21.
Que se educa mui bem a mocidade,
São todas as donzelas instruídas,
Têm asseio, modéstia, honestidade,
Que são graves, prendadas, comedidas;
Que têm a seus Maiores humildade,
Gastam o tempo em ler, não em Partidas,
Sujeição, honra, e brio em todas brilha,
A Mãe sabe que é Mãe, a Filha Filha.

22.
Conta mais, que um distinto Cavalheiro
A ele se chegara, e lhe dissera:
Vossa Mercê não é já o primeiro,
Que se arrisca a subir a nossa Esfera:
Sendo eu ainda rapaz, era em Janeiro,
Quando outra igual viagem se fizera:
E ainda há vivente aqui, que em idade avança,
Que disto que lhe digo tem lembrança.

23.
Aqui com muito custo um homem veio
Sobre as asas de um Pássaro fingido,
Que porque lhe choveu, buscou o meio
De estar dentro da Lua recolhido:
Então contou afoito, e sem receio
Quanto tinha passado, e padecido,
Expondo sem violência, engano, ou peta 
Os costumes do seu térreo Planeta.

24.
De todas as Nações contou seu pouco,
Porque tinha por muitas viajado,
E mostrava não ter nada de louco,
Ficando de nos ver muito admirado:
Tinha o desar de estar um tanto mouco;
Talvez por vir dos ventos azoado;
Se ele não fosse, aqui se não sabia
Quanto lá nesse mundo se fazia.
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25.
Esta notícia o nosso Herói ouvindo.
Uma pergunta fez de curioso,
Por ver velhos ali, que nunca rindo,
Tinham rosto soturno, e desgosto[so]:
A razão disto um deles descobrindo,
Lhe diz num tom de voz mais respeitoso:
Um velho aqui prazeres não renova;
Sabe que anda co’os pés tocando a cova.

26.
Diz que vira uma sala de Senhoras,
Todas a conversar, e bem falantes,
As quais passavam nisto horas e horas,
Sem as Valsas, nem jogos de tonantes;
Que não eram por vício faladoras, 
Que algumas liam livros interessantes,
E que as noites ali assim passavam,
Sem que tomassem chá, mas que ceavam.

27.
Que uma Dona de casa lhe dissera,
Estranhando ele muito o tal costume;
Aqui fora das horas não se espera
Que se ponham fatias, e água ao lume;
Boa saúde sobre nós impera,
Sem cólicas, crueza, ou azedume;
Janta-se, ceia-se, e isto quanto baste,
Sem precisão de chá, que nos desgaste.

28.
De folhas de erva seca encaixotadas,
De cafés, de cerveja, de licores,
E de outras esquisitas trapalhadas,
Não se querem aqui contratadores;
Raparigas não há entisicadas,
Não temos reumatismos, nem estupores,
É salubre o comer, e não mesquinho,
Bebe-se ou água fresca, ou puro vinho.
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29.
Aqui são cozinheiros proibidos,
Que de tudo o que encontram, fazem molhos, 
Por isso aqui há velhos bem nutridos,
Sem catarrais, e sem moléstias d’olhos;
Aqui os Boticários são falidos,
Debalde põem ao Sol ervas em molhos,
As purgas, vomitórios, lambedores
São só para crianças, que têm dores.

30.
O nosso Herói, que tinha reparado
Não ouvir as Senhoras murmurando,
Costume nelas muito inveterado,
Em duas, três, e quatro se ajuntando,
Perguntou se não era ali usado
Nas amigas cortar de quando em quando,
Descosendo o fiado bem a fundo,
Por esta ser a prática do mundo.

31.
Eis que a Dona da casa logo o atalha,
Respondendo num tom grave, e sisudo;
Neste globo não há dessa gentalha,
Que tudo infama, que abocanha tudo;
Aqui a gente por ganhar trabalha
Boa reputação com sério estudo;
Pessoa que de lepra se vê cheia,
Não murmura da impingem, sendo alheia.

32.
Pasmado do que ouviu diz fora andando,
E numa Praça viu moços refeitos;
Estranhou muito não os ver fumando,
Um vício, a que os de cá são tão atreitos:
Chegou-se então a um velho perguntando:
Se os cigarros ali são mal aceitos?
Soltou-lhe o velho um riso muito, forte,
E diz que respondera desta sorte:
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33.
Nós outros, que vivemos nas alturas,
Sem ter fumaças, muito bem passamos;
Esse luxo não há nessas figuras,
Porque consentimento lhes não damos:
Isso da mocidade são verduras,
Que nas educações logo atalhamos; 
E seria indecente, é moda louca
Fazer gente chaminé da boca.

34.
O nosso Herói à vista do que ouvia
Diz que tão confundido ali se achava,
Que mil vezes consigo então dizia:
Ah que se eu fora só, aqui ficava!
Se o fizesse, desculpa merecia,
Pois tudo com a razão se lhe ajustava;
Mas a outros lugares partiu presto,
Cobiçoso de ver ainda o resto.

35.
Diz que depois subira uma calçada;
Que entrara numa tenda bem sortida;
Que cortejou a gente, ali sentada,
Com aquela política devida;
Que uma conversação que lhe foi armada,
Em que coisas contou da sua vida;
E o tendeiro a babar de boca aberta,
Encostado ao balcão co’o ouvido alerta.

36.
Diz mais que perguntou se não havia
Meninas a pedir que as socorressem,
Porque noutros países, noite, e dia;
Nas lojas, e nas praças aparecem:
Que investe toda aquela bicharia
A quem entra, a quem sai, que não conhecem;
Que se tem esta praga sempre visto,
E que estranhava ali não haver disto.
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37.
Aqui não há ninguém desamparado,
Respondeu um daquela comitiva,
Tudo na idade própria é empregado,
Para depois haver de que se viva:
A mulher pobre, o cego, e o aleijado
Tudo trabalha, e com diferente lida:
Que entre aqui Estrangeiro se consente,
Mas há de trazer fundo, que o sustente.

38.
Não temos cá ninguém desconhecido,
Sabemos dos que estão, e dos que vêm:
E se algum quer viver como escondido,
Triste de quem o esconde, ou quem o tem:
Cavalheiro de indústria é proibido
Viver aqui, que em nada nos convém:
Que homem afidalgado, esperto, e pobre
Só à custa dos outros se faz nobre.

39.
Se algum aqui decai de ter fortuna,
Que os acasos do tempo isso permitem,
Acha logo também uma coluna,
Por que maiores danos se lhe evitem;
Valer a quem não tem, ninguém repugna, 
Nesta virtude é bem todos se imitem;
Todos nesta piedade permanecem,
Todos aos seus amigos favorecem.

40.
Aqui não há ladrões, se um aparece,
É logo, e sem demora castigado;
Tenha empenhos, ou não, ele padece,
Sofrendo o que na Lei lhe é destinado:
Sendo pronto o castigo, não esquece
O delito, que fora perpetrado;
Anda-se aqui de noite a toda hora,
Sem medo de que vão as tripas fora.
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41.
Todo o que é matador ainda se aterra
Muito mais, por castigos ter maiores;
Pois vivo, até aos ombros nu, se enterra
Num campo, que se diz de Matadores:
Ali chora esfaimado até que cerra
Os tristes olhos de fraqueza, e dores:
Chega-lhe a morte, e sem que lhe resista, 
Morre com sentinelas sempre à vista.

42.
Temos quem nos governe com respeito,
Com justas Leis, que sobre nós imperam.
Tudo, quanto se manda, é logo feito,
Porque as Leis do país nunca se alteram.
Este mundo é da Lua, e mui perfeito,
Onde os raios do Sol mais reverberam;
E por nosso brasão nos nossos planos,
Chamam-se a estes Povos os Lulanos.

43.
O nosso Herói, que ao longe descobria
A Praça, que servia de Ribeira,
Lhe perguntou se sempre se comia
Peixe fresco da mão da vendedeira?
Disseram-lhe que sim, porque há vigia,
Que manda o peixe podre à montureira;
Que o dono sofre à força esta diferença;
Mas que o Povo não compra uma doença.

44.
Que nos açougues há igual revista,
Nas tendas, padarias, e nas frutas,
Que estas em sendo verdes, mesmo à vista
De seus donos se pisam sem disputas;
Ninguém com estas coisas se malquista,
Que há para as regular certas minutas,
Que assim a gente vive satisfeita, 
Porque quanto se compra, se aproveita.
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45.
Diz mais o nosso Herói que perguntara, 
Se havia ali Poetas, e de fama,
Se eram nos Improvisos coisa rara,
Ou se nada era fruto, e tudo rama;
Se andavam uns com outros de má cara,
A qual em prosa, e verso mais infama,
Se mudavam questões de lit’ratura
Numa nojenta, e vil descompost[ura].

46.
Responderam que ali se não fazia 
Sátira contra alguém; que se estudava
Em apurar bastante a Poesia
Pela arte, e lição, que ali se usava;
Que muita obra sublime se escrevia,
E a Pátria o seu Autor eternizava;
Que só fazia à Pátria benefício
Louvar grandes ações, cortar o vício:

47.
Que ou seja em sério estilo, ou no jocoso,
Não se ataca indivíduo, nem se mancha,
Que a ninguém fica sendo injurioso
O corte com que o vício se desmancha;
Que ele só faz figura, o vício odioso
Só com as almas vis é que se arrancha;
Que nem de um monstro tal bebe a peçonha,
Até consigo mesmo se envergonha.

48.
Diz este Herói que um homem, de improviso,
Ao Tendeiro pedira lhe assinasse
Uma Letra, que lhe era mui preciso,
O que ele logo fez, sem que custasse;
Que ficou disto ver muito indeciso;
E como na Letrinha reparasse.
Que perguntou se estavam já na posse
De assinar Letras a quem quer que fosse?
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49.
Que então lhe responderam: nesta terra
Nunca pegou a peste dos velhacos;
E se algum aparece a fazer guerra,
Sem apelo, ou agravo é feito em cacos:
Homem de estratagemas se desterra
Para a ilha chamada ilha de fracos;
Honra, e verdade a boa fé seguram,
Que por isso uns com outros se aventuram.

50.
Aqui tanto valor tem o dinheiro,
Como tem a palavra proferida:
Sobre aquele sinal, que é verdadeiro,
A pessoa que o fez, logo é servida:
Não há nesta Região um caloteiro,
Por isso nada falta para a vida;
Em firmas, em fiança, e fiados
Não ficam uns por outros entalados.

51.
É bem acreditada a nossa Praça;
Não há monopolistas, nem receio
Que o homem rico dano algum nos faça,
Depois de se ver de ouro farto, e cheio;
Que deixe aqui os Sócios em desgraça,
Por fugir com o seu, e com o alheio;
Não temos cá políticos Piratas
Com especulações, e pataratas.

52.
Homem, que nada tinha, se aparece
De repente em funções dando jantares,
Comprando do melhor quanto apetece,
Querendo impor em públicos lugares,
Enquanto se não sabe, ou não conhece
Donde alcançou moedas a milhares,
Como gasta, e destrói mais do que tem,
Vai-se logo indagar donde lhe vem.
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53.
Saiu dali o nosso Herói gostoso
De ver, e ouvir tão bom regulamento,
Foi buscar outro sítio, cobiçoso
De encontrar outro igual divertimento:
Um rancho de homem viu mais volumoso,
Chegou a ver de perto o ajuntamento,
Diz que era um pai o filho desancando,
Porque fez que o não via, e foi andando.

54.
Parece que ia o filho acompanhado
De três rapazes mais tudo em galhofa,
E todos quatro em ar abandalhado,
Tratando tudo de investida, e mofa:
Que o filho então virando para um lado,
Vendo o velho, seguiu a mesma fofa,
Dizendo em baixa voz: ora ali vai
O gebo, o tartaruga de meu pai.

55.
Mas que estranhando o nosso Herói o dar-se
Pauladas no rapaz mesmo na rua,
Lhe respondeu dali um com disfarce:
Nunca se meta em causa sem ser sua;
Não deve um pai assim enxovalhar-se,
Sem que o seu desafogo se conclua;
Toda a ação má a pena traz consigo,
Onde se faz o mal, dá-se o castigo.

56.
Quando esta cena deu por acabada,
Virou, e viu um rancho majestoso
De Senhoras com preta, e com criada,
Todas de um uniforme muito idoso;
Que a razão perguntou desta ranchada
Ter gosto tão igual, e já rançoso:
As Senhoras aqui, um lhe dizia,
Não variam de modas cada dia.
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57.
Que marido, que pai, que avô, que tio
Sofreria as Senhoras de uma casa:
Quero um xale de lã, que é para o frio
Traga-me para a calma um leque de asa,
Um chapéu de aba grande, e bom feitio;
Tudo modas, que põe a bolsa à rasa;
Num mês saia o vestido de uma norma.
Noutro mês outro novo, e de outra forma.

58.
Que motim seria, que balela
Ver nesta gente honesta, e recatada
Uma de peitos nus postos à vela,
Outra em folhos de bicos afogada;
Uma com a cabeça mui singela,
Outra de pedrarias carregada,
Muitas em peles de ursos envolvidas,
E algumas meio nuas, e vestidas.

59.
Não se toleram cá estas mudanças, 
Decência, e asseio andam só em vistas,
Luxo não se usa aqui nem nas crianças,
Não temos contrabando, nem modistas;
Não há de peraltice, nem lembranças;
Não tempos tentadores capelistas,
Não tem nosso dinheiro consumido
A pedraria falsa, ouro fingindo,

60.
Fazendas neste Reino fabricadas
São o que as Damas nos enfeites gastam,
Com elas aparecem preparadas,
E desta economia não se afastam;
Aqui também há coisas delicadas,
Deste modo é que os povos não se arrastam,
Agricultura, fábricas, e braços
São da riqueza os mais seguros laços.



46

61.
O nosso Herói mudando de distrito,
Encontrou numas andas um defunto,
E ficou entre si um pouco aflito,
Porque era também triste aquele assunto.
A um velho, que ali viu, muito esquisito,
O seu chapéu tirou, e dele junto,
Perguntou se os enterros se faziam
Sempre daquele modo, ou se variam.

62.
O velho respondeu: Nesta igualdade
Se conserva o fidalgo, o rico, e o pobre;
Não se sustenta luxo, nem vaidade
Na mecânica gente, nem na nobre;
Se o rico mostra ter comodidade, 
No homem de bem miséria se descobre;
Porque não o obrigue esta impostura,
Todos vão deste modo à sepultura.

63.
Todo este povo alcança bem o fim,
Que tudo neste mundo vem a ter;
Não há quem deixe de pensar assim,
Razão, por que se sabem conhecer;
A vaidade não faz senão motim,
E para a perdição só tem poder;
De que serve um pomposo mausoléu
Ao que em pecado morre, e perde o Céu!

64.
Por bazófia de um grande testamento
Aqui ninguém aferrolha cabedais,
Para senão dizer sem sentimento:
Mal o hajas, que não deixastes mais;
A gente vive aqui com muito tento,
Mas sem que falte a si, que em casos tais
O que ajunta altas somas de dinheiro,
Vai os deboches fomentar do herdeiro.
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65.
Há oito cemitérios na cidade,
De árvores cheios, grandes, e murados,
Onde vai o que vai por caridade,
Como o que tinha muitos mil cruzados;
Para as ofertas terem igualdade,
Se poupa cera, e coches com criados;
Doutor, Cirurgião têm preço certo
Para cada visita longe, ou perto.

66.
Ficando o nosso Herói sabendo quanto
Pretendia saber a tal respeito,
Viu a desembrulhar sortes num canto
Mui pressuroso um pálido sujeito;
Tornou a perguntar, e com espanto,
Se as sortes ali tinham bom conceito,
Se as caixas tinham quanto lhe é dado.
Se à fatura assistia um Magistrado?

67.
Com exação, e bom regulamento
Disseram-lhe que tudo se fazia,
E que era todo aquele rendimento
Para os pobres de cada freguesia;
Que se tomavam contas com assento
De quanto cada casa ali rendia,
Que a perda sem desgosto se levava,
Vendo-se a aplicação, que se lhe dava:

68.
Que enquanto estes socorros não haviam,
Andavam com alcofa, e archote aceso
Uns homens a tirar o que podiam,
Aqui prego, ali rogo, acolá rezo;
Que pão, chicória, e favas repartiam,
Mas que ao dinheiro ninguém via o peso;
Mostravam dos enfermos ter piedade,
E consigo ficava a caridade.
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69.
Que depois que este fundo se erigiu
Para enfermos, e pobres, sem demora,
Aquela corja toda se extinguiu,
Que na rua gritava a toda a hora;
Que já se calculou, e já se viu
Quanto nisto a pobreza se melhora,
E que ali andam todos vigilantes
Em providenciar seus semelhantes.

70.
Que o homem, que anda farto, e tem de seu,
Não tira ao outro o pouco pão, que tem;
E o que o dever de honrado preencheu,
É quanto mostra ser homem de bem;
Que Deus esta lição ao mundo deu
Nos preceitos, que pôs, e nos convêm;
Que o homem, que a Deus teme, e tem moral,
Tem o próximo seu por seu igual.

71.
Que às árvores os homens parecidos
São, nascendo, ou crescendo, ou declinando,
Nas Estações diferentes envolvidos,
Bem como elas viçosas, ou secando;
Que os cultores, que são mais entendidos, 
Viveiros fazem delas, reservando
As melhores, que têm, para poderem 
Substituir às mais, que se perderem.

72.
Que de igual modo são ali guardados
Homens bons, homens sábios, homens retos,
Viveiro, donde são depois tirados
Para muitos lugares circunspectos;
Que nunca podem ser prejudicados,
Pois tudo anda em poder de homens discretos,
Que é o mérito só quem intercede
Neste, ou naquele emprego, que alguém pede.
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73.
Ficou o nosso Herói desenganado
Do bem, que aquele Povo se regia;
E viu um Escrivão azafamado
A sindicar de um homem, se sabia...
Deveu-lhe esta figura algum cuidado,
E pretendeu saber o que seria;
Disseram-lhe: É devassa, que se tira
De uma criança morta, que se vira:

74.
Aqui por qualquer crime, que apareça, 
Ou haja parte, ou não, ou o réu se oculte;
Logo a tirar devassa se começa,
Para que maior crime não resulte;
O processo se lavra a toda a pressa,
Por mais que a prova ali se dificulte;
As Leis hão de cumprir-se em tudo justas,
Muito embora o Escrivão fique sem custas.

75.
Então o nosso Herói, que já cansado
Estava de ver tanta variedade,
Diz que por se ter muito demorado,
Dera por visto o resto da Cidade:
Que de Lisboa tendo-se lembrado,
Do Povo Português teve saudade;
Que por ter sido ali bem acolhido,
Esta fala fizera agradecido:

76.
Oh homens de razão! Oh bela gente!
Que assim vos regulais com tal justiça:
De tanta retidão, e tão prudente,
Que de viver-se aqui causais cobiça!
Oh sempre vos ampare o Céu clemente!
Pois não sois para o bem gente remissa!
O mundo, donde venho, está sabido
Que é com o vosso muito parecido.
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77.
É ele dividido em quatro partes,
Ásia, África, América, e Europa:
Da última sou eu, que é dada às Artes,
E às Armas com a mais valente tropa:
Tantos Soldados são, tantos os Martes,
Nume, que em guerra, tudo em sangue ensopa;
Mas os Lusos, sem causa, nunca brigam,
Sabem só defender-se, se os obrigam.

78.
É gente muito humana, e de bom porte,
Dotada de uma grande fortaleza,
Que nos p’rigos arrosta com a morte,
Valor, que já lhe vem por natureza:
Religião, e Pátria é o seu Norte;
Tem ternura, caráter, e firmeza;
Antes morrerão Mártires que neguem
A pura, e Santa Lei, que têm, e seguem.

79.
E pois subir pertendo a novos ares,
À Máquina me volto, adeus, bom povo;
E direi, em me vendo nos meus lares,
Que descobri aqui um Mundo novo:
Direi que encontrei gênios singulares;
Direito nisto, que vi, que muito louvo,
Que por Leis, e costumes dos Lulanos,
Esquecem Persas, Gregos, e Romanos.

80.
Fazendo o nosso Herói tal despedida,
Concorreu todo o povo a cortejá-lo:
Ele então pondo a Máquina em partida,
Disse adeus, e voou sem intervalo:
Tenta levar avante esta subida,
Mas sente dentro em si um certo abalo;
E descendo, desiste do que empreende.
Que a tanto o engenho humano não se estende.

F I M.
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Aos Habitantes do Reino do Brasil pelo plausível
motivo de SUA MAJESTADE FIDELISSIMA EL REI

NOSSO SENHOR ter jurado a Constituição,
que fizerem as Cortes de Portugal

S O N E T O.

UM REI em quem reluz Alta virtude,
E que ao tremendo crime as costas dando,
Só em bem do seu Povo exerce o Mando,
Sem manchar sua glória o vício rude:

Que com dobres Conselhos não se ilude,
O monstro da lisonja abominando,
Sempre à voz da verdade ouvidos dando,
 Não é possível que a inteireza mude.

Tal Bem desfrutas, Povo Americano,
No Preclaro JOÃO, que com prudência
Afasta dentre ti a mágoa, o dano.

Ao nada reduziu a Prepotência,
E fez que o Despotismo mais tirano
Perdesse sua infame intumescência.
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Ao Faustíssimo Nascimento do Sereníssimo Senhor DOM JOÃO,
Príncipe da Beira.

S O N E T O.

QUANDO Pedro Imortal vitória alcança,
Contra quem o seu Trono escurecia,
Refulge Astro propício à Monarquia,
Mimo, e Glória da Casa de Bragança.

Libertada a Nação as vistas lança
Sobre a luz refulgente, que a extasia;
Mil aplausos lhe dá de dia em dia
Quando aplaude também sua mudança.

Delícia da Nação, Astro brilhante,
Foi o Teu Nascimento assinalado
Por triunfo eminente, e relevante!

Queira o Céu nunca sejas eclipsado;
Que Te ostentes tão puro, e radiante
Como o Sol de que Foste derivado!
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À feliz Regeneração dos meus Compatriotas, conseguida
no fausto dia 28 de Janeiro de 1821.

S O N E T O.

 AO esforço de Lísia a fronte inclina,
 “Do vasto Oceano flor, gentil Madeira,”
 Entre todas as mais fostes a primeira
 Que imitaste o valor desta Heroína.

 Se o crime do seu seio Ela extermina
 Na mão sustenta o ramo de oliveira,
 E seguindo-a na lúcida carreira
 Tu baniste o teu mal, tua ruína.

 Na Causa da Razão, que defendeste,
 A cuja glória só minha Alma aspira,
 Brioso defensor em mim tiveste.

 Minha nobre constância, ó Pátria, admira!
 Pois bem que tu de mim já te esqueceste,
 Sempre o meu coração por ti suspira!
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Ao Ilustríssimo Senhor Morgado João de Carvalho Esmeraldo
Bittencourt Sá Machado, em consequência de o terem 
posto à frente dos habitantes da Cidade do Funchal
da Ilha da Madeira no fausto Dia 28 de Janeiro de

1821, a fim de ser jurada a Constituição, que 
fizerem as Cortes de Portugal.

S O N E T O.

 UM Membro da Nação, Nobre, e potente
 Amante da Justiça, e da Equidade,
 Dá provas de firmeza, e lealdade
 A favor da Nação, do Rei clemente.

 Para o fogo aplacar da Guerra ardente,
 E manter a feliz tranquilidade,
 Ele inspira no Povo a Heroicidade,
 Põe-se o grande Lecor da Tropa à frente.

 Dos vivas à Nação, ao Soberano,
 É Botelho (1) quem solta a voz primeira,
 O sábio General, prudente, humano.

 Eis se remonta então Águia ligeira,
 Credora do aplauso Lusitano,
 A mais firme coluna da Madeira!

(1) O Ilustríssimo, e Excelentíssimo Senhor Sebastião Xavier Botelho, Governador, e Capi-
tão General da Ilha da Madeira, em cujo Governo tem dado sobejas provas dos muitos 
desejos, que tem de fazer a felicidade dos habitantes dela.
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Oferecido aos Heróis Regeneradores da 
Nação Portuguesa.

S O N E T O.

 NÃO é dos Alexandres a Memória,
 Heróis pelos seus feitos decantados,
 Nem dos altos Cipiões famigerados
 Capaz de escurecer a Lusa História.

 A cingir verdes louros da vitória
 São os Lusos Heróis acostumados,
 E sem de traição vil serem manchados
 Reluz em toda a parte a sua glória.

 Se os feitos dos Heróis aos Céus subiram,
 Se os cem clarins da Fama publicaram
 Ações com que de glória se cobriram;

 De novo a Lusa História abrilhantaram,
 E à Nação nova glória conseguiram
 Os Heróis, que a Nação regeneraram.
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Oferecido aos mesmos Heróis.

S O N E T O.

 ARvorou-se o pendão do Patriotismo,
 A Virtude abateu a Iniquidade,
 Triunfando dos maus a Lealdade
 Desce a Lisonja ao tenebroso abismo

 Opresso geme o pérfido Egoísmo, 
 Inimigo da Razão, e da Verdade,
 A Justiça, a Firmeza, a Heroicidade
 Baniram dentre nós o Despotismo.

 Já não sofre a Nação acerbos danos,
 Pois contra os maus aos justos Céus chegaram
 Os clamores dos míseros humanos.

 Os Céus ao Crime horrendo o véu rasgaram
 Armando de valor, contra os Tiranos,
 Os Heróis, que a Nação regeneraram.
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MOTE.

Defender os Pátrios Lares,
Dar a Vida pelo Rei,
É da Nação Portuguesa (2)

Caráter, costume, e Lei.

GLOSA.

1.º

O Céu, que os mortais criou,
E dons com eles reparte,
Do próprio valor de Marte
Os Portugueses dotou.
Nação, que tudo aterrou,
Quer na terra, quer nos mares
É por feitos singulares
Assombro da Redondeza,
E sabe como mais firmeza
Defender os Pátrios Lares.

2.º

Quando a Nação se abalança,
Com valor nunca imitado,
A dar o Trono usurpado,
Só à Casa de Bragança: (3)

Que vitórias não alcança
Contra iníqua, injusta Lei!
Banhado em prazer fiquei,
Ao ler nesta História rara,
Que a Nação toda jurara
Dar a vida pelo Rei.

(2) Mudei este verso para satisfazer ao pedido de um Amigo, a quem verdadeiramente 
estimo.

(3) Não menos de dois fatos comprovam esta verdade: o primeiro quando sacudimos o jugo 
Espanhol; e o segundo quando destruímos as Tropas de Napoleão. 
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3.º

Este amor dos Portugueses
Aos seus Altos Soberanos
Tem abatido Tiranos,
Tem atalhado revezes.
Ah! Quantas e quantas vezes,
Invejando esta grandeza,
Dirás, ó Nação Francesa!
= Abater o Crime audaz,
Quer na guerra, quer na paz,
É da Nação Portuguesa. =

4.º

Portugueses valorosos,
Em cujo peito respira
Valor, que a Virtude inspira
Quanto somos venturosos!
Portugueses generosos,
Minhas vozes atendei:
Se a Nação pelo seu Rei
Sempre a vida soube dar
Deve agora requintar
Caráter, costume, e Lei.

Ignacio José Correia Drummond.
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4

CONTINUAÇÃO
DOS

S O N E T O S
DE

IGNACIO JOSE CORREIA DRUMMOND
EM

APPLAUSO AO FELIZ SUCCESSO

DA

COMPLETA REGENERAÇÃO
DA

NAÇÃO PORTUGUEZA
&c.   &c.   &c.

Nº 3.º

______________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA REGIA.
1821.

Com Licença 
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C O N T I N U A Ç Ã O
DOS

S O N E T O S
DE

IGNACIO JOSE CORREIA DRUMMOND

A Sua Majestade Fidelíssima o SENHOR DOM JOÃO VI.
pela sua saída da Corte do Rio de Janeiro.

S O N E T O.

1.º

SE em desgosto mortal, na Tua ausência,
O Povo deixas do Brasil frondoso,
Que sempre humilde, sempre respeitoso,
Cultos rende ao Teu Ser; à Tua Essência:

Tu sentes, grande Rei, igual violência
Neste lance aflitivo, e doloroso;
Pois sempre provas Deste de Piedoso,
E Tens manifestado Alta Clemência.

Sulca feliz os dilatados mares,
Logo o Teu Coração, na dor gemente,
Alívio encontrará nos Pátrios Lares.

Mas o Povo, q’Alto Pai ficou perdendo,
Espera que o Atenda em seus pesares
O Herói, que o Brasil ficou Regendo.

(I) Tanto este Soneto, como os que se seguem, até ao de Número 5, foram recitados pelo 
seu Autor nas Noites dos dias 5 e 7 de Junho de 1821, no Real Teatro de São João na 
Augusta Presença de Suas Altezas Reais.
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Ao mesmo Augusto Senhor, e a toda a Real Família da
Casa de Bragança.

S O N E T O.

2.º

 EMBORA enfurecida imensas vezes
 Conspire contra Lísia a Guerra dura,
 Estável contareis vossa ventura
 Pelo amor filial dos Portugueses.

 Briosos corações vencem revezes,
 E repelem a negra Desventura;
 O Mundo teme enfim nossa bravura,
 Dela tremeram os marciais Franceses.

 A Nação, que tem feito ações pasmosas,
 E tem de grandes Feitos longo ensaio:
 Ao Céu levanta as faces majestosas:

 Ela jura, sem medo, nem desmaio,
 Afrontando as Nações mais belicosas,
 Ser em vossa defesa aceso raio.
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A Sua ALTEZA REAL o Príncipe Regente do Brasil

S O N E T O.

3.º

 AS Virtudes, Senhor, que Tens mostrado
 São Virtudes que os Tronos desconhecem,
 Porque aos Reis só lisonjas se oferecem
 Quando mesmo naufraga a Nau do Estado.

 Do Político Horizonte carregado,
 Apenas grossas nuvens aparecem,
 Sábio prevines os tufões, que crescem,
 Qual Nume Tutelar dos Céus baixado.

 Aplacada por Ti a tempestade,
 Ao Povo Deste logo alta esperança
 De perene feliz tranquilidade.

 Nova Grandeza, e novo Brilho alcança,
 Recordando os Anais da Antiguidade
 O cimento de Glória aos Reinos lança.
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Ao mesmo Sereníssimo Senhor.

S O N E T O.

4.º

 O Céu, que aos nossos rogos foi propício
 Para ser a Nação ao Trono unida;
 O Céu, que ao nosso ser deu nova vida,
 Em Ti nos aumentou seu benefício.

 Levantaste com glória o Edifício
 Da Nação belicosa, e destemida;
 Seja sempre por Ti aos Céus erguida,
 Sem tocar da indolência o precipício.

 Se valente retalha ardor guerreiro
 * Indianos broqueis, Mouros arneses.
 Quando Lísia não geme em cativeiro;

 Sem receio a Potências, nem revezes,
 Admire o Nome Teu o Mundo inteiro,
 E respeite o valor dos Portugueses.
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Ao mesmo Sereníssimo Senhor.

S O N E T O.

5.º

 QUEM à Intriga cruel ouvidos presta,
 E cauto não reprime o fero engano,
 Iludido protege o crime insano,
 Estima sempre o mau, o bom detesta.

 Qual negra corrupção, que o ar empesta,
 E causa nos Mortais estrago, e dano,
 Assim esparge o mal peito inumano,
 Assim o mau conselho o Trono infesta.

 Mas, graças à Razão, que Te ilumina!
 Tu És PEDRO imortal, entre os Sob’ranos
 Adorado Penhor, que em nós domina!

 Delícia da Nação, e dos Humanos,
 Tu Soubeste atalhar nossa ruína,
 O Céu Te descobriu os seus arcanos!
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Ao mesmo Sereníssimo Senhor.

S O N E T O.

6.º

 SE os Governos, Senhor, dos Soberanos 
 De atilada Justiça provas dessem,
 Como aquelas que em Ti só resplandecem;
 Quão felizes seriam os Humanos!

 Tu afugentas da Desgraça os danos,
 Que os passos da Nação inda entorpecem,
 E os Povos, que gostosos Te obedecem,
 Esperam ver correr florentes anos.

 Ao justo Céu as forças implorando,
 Para ser superior Tua Grandeza,
 Vai-nos sempre de esforço exemplos dando.

 Concluída que for tão alta Empresa,
 Tu serás o Herói mais Memorando,
 E Delícias da vasta Redondeza (1).

(1) Recitado na noite do dia 12, na Augusta Presença de Suas Altezas Reais.
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À Sublime Nação Portuguesa.

S O N E T O.

7.º

 SE à causa da Razão, sempre ligada
 Briosos sentimentos Te animarem
 Embora essas Nações, que Te odiarem
 Levantem contra Ti sanguínea espada:

 Tua glória será mais exaltada
 Se contra o Teu valor se conspirarem;
 Se vencer-Te em Campanha projetarem
 Reduzidas serão por Ti ao nada.

 Para o crime punir, o crime rude
 Do negro Despotismo, aos maus ligado,
 Tua grande constância nunca mude.

 Seja sempre por Ti aos Céus levado
 O facho da Razão, e da Virtude,
 Que o Tirano quer ver sempre apagado.
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Às Cortes da mesma Nação.

S O N E T O.

8.º

 DE Vós depende, ó Sábios Lusitanos,
 O viver a Nação em laço estreito;
 Se o Mundo faz de Vós alto conceito
 Mostrai ao Mundo vossos dons sob’ranos.

 A igualdade manter entre os humanos
 É do Sábio Governo puro efeito;
 Porém negar ao Povo este direito
 É obra infame de infernais Tiranos.

 É vassalo o pequeno, o grande, o nobre;
 Quando tem a Razão seguro trilho
 O Manto da Justiça a todos cobre.

 Gozem todos os homens do seu brilho,
 Sem haver distinção do rico ao pobre;
 O Bem do Povo da Virtude é filho.
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À sentidíssima morte do General Gomes Freire.

S O N E T O.

9.º

 QUEM a tão dura morte te condena,
 Herói fiel ao Rei, à Pátria amada,
 Ver deseja a Virtude acabrunhada,
 Iguala o seu delito à tua pena.

 A fereza sem par descobre a cena
 Que seria entre nós eternizada;
 Da feroz Tirania a mão malvada
 Contra a Virtude vil tormento ordena.

 A Morte consternada em vão suspira!
 Nesta cena cruel, cena horrorosa
 Exulta o Crime, a Lealdade expira!

 Mas hoje nessa Glória Majestosa,
 Dos lauréis, que a Virtude conseguira,
 Exulta tu também, Sombra ditosa.
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S O N E T O.

10.º

 SE a queda da Nação o Céu suspende,
 E de males tiranos a desvia,
 Pode acaso o sequaz da Tirania
 Triunfar do Poder, que nos defende?

 Debalde o Crime, que a Virtude ofende,
 Intenta progredir na ação impia,
 Pois contra a monstruosa Rebeldia
 O Céu, ou tarde ou cedo, o raio acende.

 Ó vós, cuja fereza ensanguentada
 O peito vos circula, e contamina,
 Sempre contra a Virtude conspirada:

 Vede em vossas ações vossa ruína;
 Se contra o nosso Bem brandis a espada
 O raio contra vós o Céu fulmina.

Ignacio José Correia Drummond.
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5

OS CORCUNDAS
DO

P O R T O
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POR

JOSÉ JOAQUIM LOPES DE LIMA
Segundo Tenente da Armada Nacional da Marinha
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1821.
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SANGUESSUGA.... Desembargador
FREI HARPIA......... Seu Capelão        }   Corcundas.
SERVÍLIO............... Morgado
RÁBULA................. Procurador
PAPALVO .............. Moço dos Papéis.
LIBÉRIO ................. Militar Constitucional.
 
     Um Comissário, Povo etc.

CENA I.

SALA.

Sanguessuga, e Frei Harpia.

Sanguessuga sentado a uma mesa, acabando de ler um
Periódico com ar contente.

EIS aqui (Deus louvado!) o qu’eu esperava:
Tremei, Franco-Maçons; tremei rebeldes!..

Frei Harpia (entrando).
Venham bênçãos do Céu sobre esta Casa!..
Temos boas notícias!..
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Sanguessuga.
Sim: bem boas:

As Potências do Norte, a Santa aliança,
Contra os Franco-Maçons declaram guerra;
E bem cedo os veremos desterrados
(Nos diz este papel) lá p’ra Sibéria... (Dá-lhe o Periódico)

Frei Harpia... (Depois de ler).
 Louvado seja Deus!.. Os seus castigos
 Não podiam tardar sobr’ estes ímpios,
 Que sem Religião ultrajam tanto
 Os Sagrados Ministros dos Altares...

CENA II.

Sanguessuga, Frei Harpia e Rábula.

Rábula.
Com licença de Vossa Senhoria!

Sanguessuga.
Entra, Rábula... Então! Que dás de novo?

Rábula.
Ai! meu rico Senhor, venho aturdido
Das injúrias que o povo em toda a parte
Profere contra a Beca em altas vozes.

Sanguessuga.
‘Stamos perdidos: tudo é anarquia:
Não se escutam as leis: decide o povo:
É preciso calar-se o Magistrado
Os mesmos Nobres vão meter-se em Casa...

Frei Harpia.
Forte miséria!.. Quatro miseráveis
Em que até aqui nem mesmo se falava,
Só por grandes hereges conhecidos
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Souberam a Nação voltar de modo
Que tudo se mudou... Grandes, Ministros
Já valia não têm... O nosso Culto
Vai de todo acabar... Jaz abatida
A Santa Inquisição... e já se rosna
Da final extinção dos Regulares.

Sanguessuga.
Pois as tais Eleições! Que desaforo!
Povo, e mais povo!... Tudo farroupilhas!

Rábula.
Não haviam de o ser (decerto o juro)
Se acaso foss’ avante o meu partido...
Eu tinha dado trinta e tantas listas,
Fora as mais que dali se copiaram,
E Vossa Senhoria está em todas;
Porém dois Francesinhos dos tais mechas;
Chamados Liberais, ou libertinos,
Vieram deitar-m’ água na fervura.

Frei Harpia.
Eu também... Também fiz quanto podia
E os que me iam aos pés por esse tempo
Jamais os absolvi sem que primeiro
Prometessem de dar a minha lista
Tudo era gente sã, gente devota,
Que visita o Senhor, e vai à Igreja;
Mas os Ateus veneram...

CENA III.

Os mesmos e Servílio... entrando com ar assustado.

Boas tardes.
Sabes já, Sanguessuga, a tal notícia?

Sanguessuga.
Que notícia?
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Servílio.
A do Rei aprovar tudo!

Sanguessuga (abalado).
Isso é certo, Servílio!...

Servílio
É mais que certo!...

E o Príncipe Real protege a história. 

Frei Harpia.
É forte praga, que até chega ao trono!

Servílio.
O povo mais que nunca está soberbo.

Rábula.
É preciso espalhar notícias feias.
De guerras, de ladrões, para entretê-lo.

Sanguessuga.
Lembraste bem... Façamos uma lista...
Primeira = a decisão da Santa aliança;
Segunda = toda a Espanha sublevada;
Terceira = um bloqueio da Inglaterra...

Rábula.
E também de ladrões é mui preciso
Notícias espalhar estrepitosas... 
Eu vou fazer três cartas que remeto
A  diferentes lugares, e que devem
Vir de lá outra vez em direitura
A nosso Redator para inseri-las...
Quando menos serão quatro Quadrilhas.

Servílio.
Bravo! Bravo! Valeu! É bem lembrado!
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Frei Harpia
Eu farei persuadir que o mau princípio
Do vil liberalismo é disto a causa.

Rábula.
Inda mais. Vou juntar-me a alguns amigos.
E cercamos de noite alguma casa:
Saltamos-lhe ao quintal; dão-se dois tiros;
Gritam ladrões; vem povo; e nós fugimos:
Três noites repetidas a brincadeira,
Não se fala em mais nada na Cidade.

Servílio.
Se te vão apanhar?

Rábula.
Não lhes dou tempo

Antes que o povo venha me escapulo.

Sanguessuga.
Porém temo depois que a mim, m’increpem
Por não dar providências sobre o caso.

Rábula.
Diga sempre, Senhor, que não há Tropa.
E que o Governo, não tomou medidas...
Adeus até amanhã: vou pôr-me em Campo... Vão-se.

CENA IV.

BOTEQUIM.

Várias mesas, com gente: em um [a]; Libério tomando Chá 
Entra Rábula, e Papalvo

Rábula.
Um ponche; e um Capilé... Felizes noites
Senhores meus: então! que mais se conta?
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Libério
A chegada do Brigue.

Rábula.
E a Santa aliança.

Em guerra contra nós. Isso já é velho.

Libério.
Isso é patranha, que os Corcundas forjam
Para meter-nos medo.

Rábula.
Eu não quisera.

Estar na pele dos tais qu’ isto fizeram.

Libério.
Enquanto sangue houver nos Portugueses
Eles estão seguros.

Rábula.
E quem há de

Tomar o seu partido? Só se forem
Uns libertinos tais como eles mesmos.

Libério.
Isso talvez lho disse algum Corcunda...
Olhe, meu rico, os ímpios são aqueles
Que roubam as Nações, vexam os povos
Abusam do poder, vendem justiça;
Os que vendem o Céu, que ao culto puro
A vil Superstição substituindo,
Imputam sempre a Deus suas torpezas...

Rábula.
Qu’ indecência!... Jesus! Eu fujo! Eu fujo!...

Libério.
É justo o liberal: ama a sua Pátria:
Adora a Deus em Deus, não nos humanos:
De tiranos sofrer está cansado:
Cruel Inquisição não lhe é precisa.
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Rábula.
Oh! qu’ herege! Que Ateu! Qu’excomungado!

Libério.
Insolente! Maroto!   (Atira-lhe com um Copo à Cara; 
              o povo ri-se: Libério corre para Rábula 
              que foge gritando com Papalvo.)  
              Herege! Herege!

CENA VI.

Praça com a Casa de Sanguessuga no fundo.

É noite, e vem saindo, embuçados em Capotes, Rábula,
Papalvo com uma escada e alguns figurantes.

Rábula.
São horas para a nossa brincadeira.
Isto não é pecado:
É só pôr medo, a fim que se acautelem...

Papalvo.
Mas quem manda?

Rábula.
O Ministro Sanguessuga;

Mas não quer que se saiba... pé ligeiro!...
Apenas se gritar, fugir depressa!..
(Recolhem-se, e pouco depois ouvem-se alguns tiros, e estas vozes):
Aqui d’ El Rei ladrões... ladrões!.. Socorro!
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CENA VII.

Sai de um lado um Comissário correndo, e algum povo;
e do outro, Papalvo com a escada.

Papalvo.
Ai! Que me tresmalhei!

Comissário.
Olá! Está preso.

Papalvo.
Eu não vinha furtar.

Comissário.
Então que vinha?...

Onde vai co’essa escada?

Papalvo.
Vou para casa.

Comissário.
Que veio aqui fazer?

Papalvo.
Vim meter medo.

Viemos, sim senhor: viemos todos... (Ri-se) 
Por ordem do Ministro Sanguessuga;
Mas não quer que se saiba, diz meu amo...
Ai! Pelas almas deixe-me ir embora;
Isto não é pecado...

Comissário.
Ele é tolinho... (Aos outros)

E teu amo quem é?... (A ele).

Papalvo.
O Senhor Rábula...

Olhe! Olhe!... Ei-lo aí vem...
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CENA VIII.

Entra Rábula sem capote, como quem vem acudir e diz

Já ’stão pilhados?
Escapam-se todos?.. Mas que vejo!.. (Repara em Papalvo)
Tu que fazes aqui?

Papalvo.
Querem prender-me...

Diga: eu vinha furtar, Senhor meu amo?

Rábula.
Este rapaz, Senhores, é meu moço. 

Comissário.
Já sei, perturbador. Já sei, velhaco.

Povo em chusma.
Morra o Procurador! Morra o Ministro!..

Dois homens correm à paulada Rábula pelo Teatro fora,
e os outros começam a apedrejar a Casa do Ministro

donde caem estilhaços de vidros.

CENA IX.

Entra Libério.

Que fazeis, meus amigos? Que tumulto!
Sossegai! Desprezai um miserável
Que de eterna vergonha se há coberto.
Temos Governo: nossas leis revivem;
Elas castigarão seus atentados,
O que a nós não compete... Antes comigo
Cantai esta chalaça em altas vozes:

Todos.
Arre, Corcundas etc.
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HINO ANTICORCUNDAL

TRemei, ferrenhos Corcundas,
Que o Despotismo expirou
Nos horizontes de Lísia
Já Liberdade raiou.
         Arre, Corcundas!
         Arre, Empenados!
         Vis Caranguejos
         Estropiados.

Trema o Fidalgo insolente!
Trema o Ministro venal!
Trema o Rábula intriguista!
Trema o Servil afinal.
         Arre Corcundas etc.

Amarelos pergaminhos
Não dão direito à opressão:
Estas as Leis que promulga
Liberal Constituição.
         Arre, Corcundas etc.

A Pátria vos aborrece.
Fugi, rebanho traidor!
Ide buscar Despotismo
Na Corte do Grão-Senhor.
         Arre Corcundas etc.
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6

DECIMA

A nossa Causa geral,
Um justo Deus a protege,
Um só Deus é quem elege,
A sábia Lei em Portugal;
Lei tão Santa, e natural,
Que nos livra, da opressão;
Pune o Crime, ouve a razão,
E nos faz, ditosos ser,
Juremos, até morrer,
A nossa Constituição.

Rio de Janeiro. Na Tipographia Real. 1821. Com Licença.
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7

DIALOGO 
ENTRE HUM MEDICO,

E TRES

CORCUNDAS
EM QUE SE VE

O GRANDE EFFEITO QUE FEZ O 
CURATIVO,

FICANDO INTEIRAMENTE LIVRES
DA

HORRENDA CORCUNDA
QUE TINHÃO,

E A
PRUDENCIA DO DITO MEDICO, COM QUE OS FEZ

TORNAR

ARREPENDIDOS

LISBOA:
NA OFFICINA DE J. F. M. DE CAMPOS.

ANNO DE 1821.

Com Licença da Commissão de Censura.
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Med.  Levante o fecho quem é.
I. C.   Licença, Senhor Doutor.
Med.  Pode entrar, e tome assento.
     Que temos por cá, Senhor

I. C.   Eu, e estes dois amigos
     A mesma moléstia temos
     Desta (que não é pequena)
     Que nos cure pretendemos.

Med.  Mandem-se todos sentar,
     E o que padecem, digam,
     Pois pode ser que saúde
     Em breves dias consigam.

I. C.   Senhor Doutor, eu vou prestes
     As moléstias declarar,
     Para que vossa mercê
     Possa logo receitar.

     Depois que tive notícia
     Do grande acontecimento
     De vinte e quatro de Agosto
     Começou o meu tormento

2. C.   Inda desse eu não fiquei
     Tão doente, bem me lembro,
     Como depois me senti
     No de quinze de Setembro.

3. C.   Igualmente nesse dia
     Eu fiquei quase perdido
     Por me ver tão fortemente
     De uma febre possuído.

     Desde então (como já disse)
     Tenho assaz experimentado
     Aflições no interior
     Que me tem dilacerado.

     Fazem-me as coisas presentes
     Uma repugnância tal,
     Que desses dias p’ra cá
     Tudo me parece mal.

     Um futuro de desgraças
     Concebo na minha mente
     Ao mesmo tempo que vejo
     Regozijo em toda a gente.

     Pois quando ouço falar
     Nisto de Constituição!
     É tal a febre, e o frio
     Que parece uma sezão.

     Afinal, Senhor Doutor,
     Não posso compreender,
     Na verdade lhe afirmo,
     Qual seja o meu padecer.

     Mas vossa mercê, que tem
     Mui vasto conhecimento,
     Pode fazer progredir
     Em nós o medicamento.

Med.  Deem-me vossas mercês
     A conhecer os seus pulsos
     No seu físico veremos
     Do mal, quais são os impulsos.

     Agora queiram também
     As suas línguas mostrar
     E então verei depois
     O que hei de receitar.

     Senhores, as suas línguas
     Não indicam mal algum,
     Os pulsos da mesma sorte
     Encontro, de cada um.

QUADRAS
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     À vista pois do que digo
     Esta moléstia é mental,
     Deve portanto sofrer
     Uma cura radical.

     Se vossas mercês enfim,
     Com o devido respeito,
     Se quiserem sujeitar
     Eu prontamente receito.

Os 3 C. Q’remos, sim, Senhor Doutor,
     Receite como entender,
     Que nós estamos aqui
     Para em tudo obedecer.

Med.  Pois Senhores, com franqueza
     Vou dizer-lhes, o que sinto,
     E por este que professo 
     Lhes afirmo que, não minto

     Vossas mercês, são Corcundas
     Oh! que moléstia fatal!
     Eis aqui donde provém,
     Senhores, todo o seu mal.

     Pronto estou a receitar,
     Mas hão de me prometer
     Desta hora por diante
     Doutra sorte proceder.

I. C.   Eu estou já resolvido,
     Protesto d’ hoje avante
     Ser da minha cara Pátria
     Afetuoso amante.

2. C.   Não só de ser Patriota
     Estou também resolvido
     Mas de ter sido Corcunda,
     Me sinto arrependido.

3. C.   Eu estou envergonhado
     De ter caído em tal,
     E exijo desde já
     Que me cure deste mal.

Med.   Oh! que gosto, Oh que prazer
     A minha alma sente agora
     Por ver, que vossas mercês
     Já experimentam melhora.

     Ora pois, amigos caros,
     Aqui somente para nós,
     Não vos fazia horror,
     O que diziam de vós?

     Diziam (e com razão)
     Q’as vossas máximas vis
     Eram destruir a Ordem
     Com despóticos ardis.

     Que a vossa pestilenta,
     E venenosa doutrina,
     Podia a nossa Pátria
     Causar imensa ruína.

     Q’a sedução, que preparam
     É uma rede fatal
     Que pode arrastar vítimas
     Ao Abismo do mal.

     Que enfim não podem ver
     Esta Regeneração;
     Pois tira a uns Despotismos,
     A outros ostentação.

     Não vos parece... Mas vamos.
     Amigos, a receitar.
     Que não quero por mais tempo
     Vossas ideias cansar.

     Récipe: Castro Marim
     Deve ser a residência
     De vossas mercês (por ora)
     Tenham santa paciência.

     Sendo verdade qu’estejam
     De todo arrependidos
     Daqui a uns poucos anos
     Serão para cá removidos.
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S O N E T O.

Ó Dos Corcundas vil, infame Raça!
Vinde, vinde após estes sem demora,
Pois para os seguirdes vos penhora
O belo exemplo da Nação em massa.

Não queirais que a justiça vos dê caça!
S’inda dela abusais, além dest’ hora,
Da Pátria desterrar-vos-á p’ra fora
(Mui leve pena, quando assim vos faça)

Eia! Pérfida chusma, ao curativo:
Imitai estes três no seu transporte,
Com um Patriotismo o mais ativo.

O braço desarmai, o braço forte,
Com que o reto Poder Executivo,
Vos pode fazer triste a vossa sorte.

F I M.

I. C.   Eu juro à minha Pátria
     Nunca mais ser infiel,
     Aborreço os facciosos, 
     E não lhes darei quartel.

Os 3 C. Viva o nosso Doutor
     Pois que com todo o esmero
     A Corcunda nos curou
     Ficando são como um pero.
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___________________________________________________

En mille écrits fameux la sagesse tracée,
Fut, à l’aide des vers, aux mortels annoncée;
Et partout, des esprits ces préceptes vainqueurs,
Introduits par l’oreille, entrèrent dans les cœurs.1

Boileau. L’Art Poétique.
___________________________________________________

 GLÓRIA, Razão, Justiça, Probidade,
 Emanações do Céu, ornato do Homem,
 Minha alma vigorai, dai-lhe energia,
 Cumpre-vos ajudar-me, o assunto é vosso,

 Hoje sobre o Brasil raiou qual nunca
 Belo, risonho, encantador, propício
 Do PRÍNCIPE melhor o Fausto Dia.
 Vítima da opressão um Povo escravo
 Outrora o festejou mesmo entre ferros
Ais que soltava exasperado, e aflito
Gemendo ao peso de terrível jugo
Imposto pelas mãos da prepotência,
Nunca puderam sufocar-lhe impulsos,
Borbotões de prazer por tal motivo:
 Seus males esquecendo aos Céus alçava

1 Em mil escritos famosos, a sabedoria traçada 
 Foi, com a ajuda dos versos, aos mortais anunciada
 E, por todos os lugares, esses preceitos vencedores dos espíritos 
 Introduzidos pela orelha, entraram nos corações.
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 Olhos, e voz, e mãos aos Céus pedindo
 Eterna duração, puros prazeres
 A bem do Caro objeto, o Ínclito PEDRO,
 Que não podendo melhorar-lhe os Fados
 No mal dos outros encontrava o próprio.
 Se o Povo do Brasil, de Lísia o POVO
 Nesses de luto, e horror terríveis Evos,
 Sempre este Dia celebrou contente,
 Hoje que livre da opressão respira,
 E pode levantar a altiva fronte,
 Do íntimo d’alma em êxtase lhe oferta
 Vivas, louvores, sacrifícios, cultos,
 E mais fizera se possível fosse,
 De espaço a espaço no volver dos tempos,
 A bem da Humanidade, a bem do Mundo.
 Após dos Neros de execrando Nome
 Titos, Aurelios, Antoninos surgem,
 E a par de Fúrias, Déspotas de Cetro
 Assomam Dignos Reis, Príncipes Dignos
 Que tendo em corações polido Império
 São para os Povos novo Deus no Mundo,
 Mas fora inútil na provecta História
 Exemplos mendigar tendo-os recentes:
 Quando em Laibach se decretam ferros,
 E proscrições, e morte aos defensores
 Da causa da Razão, da Liberdade;
 Vemos em Lísia um rei ouvindo os votos
 Dos Órgãos da Nação, e solidando
 Em base eterna a Pública ventura;
 Vemos ao mesmo tempo o Filho Heroico,
 O Excelso PEDRO do Brasil Regente,
 Fadigas não poupar, só ter por glória
 O bem, o bem geral dos Portugueses.

 Ações de PEDRO na expressão não cabem,
 Excedem muito além de humanas forças.
 Difícil quadra de existir no Sólio
 Afronta afoito, dissipando estorvos,
 Que do Público Bem a Causa enervem.
 Na reforma das Leis, quando os malvados
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 Tentam disseminar discórdia horrível,
 Tolher vantagem da extinção de abusos;
 Destruir dividindo, e finalmente
 Virtudes afetar, e exercer crimes,
 Impávido lhe opõe barreira ingente,
 Fala, convence, anima, tranqüiliza,
 Não dorme, não repousa, prostra, vence
 Sistemas de Partidos sanguinários:
 Fiel aos Céus, ao Rei, às Leis da Pátria,
 De traições, incapaz, traições detesta,
 Só quer ser Grande por caminho honroso.

 Ó PRÍNCIPE Imortal de Lísia, os Filhos, 
 E os Filhos do Brasil sempre de acordo,
 Ardendo por seguir Teu nobre Exemplo,
 Serão o assombro do Universo inteiro:
 Seus laços quebrarão só quando o Globo
 No termo Universal também termine.
 Eles fiéis unânimes declaram
 Eterna guerra aos Monstros que pretendam 
Um passo desviar da Pátria Causa.
Eles Te adoram por dever, por gosto:
Nas minhas expressões ouve os seus votos:
“Viva de nossos Pais a SANTA CRENÇA,
Viva a CONSTITUIÇÃO, O REI, e vivam 
O PRÍNCIPE REAL, ESPOSA, E PROLE,
A CASA DE BRAGANÇA, E OS PORTUGUESES.”
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9

ENDEXAS
PATRIOTICAS E CONSTITUCIONAES.

Uma Senhora desta Capital (Lisboa) me permitiu a honra de confiar de mim 
a seguinte Canção, e a instâncias minhas me concedeu o dá-las ao Público: o 
que faço com bem satisfação, não só porque são mui dignas, como por serem 
produções do belo sexo, que destinado por Deus, e pela natureza para adoçar 
o áspero, e tosco coração dos homens, também sabem no seu tom singelo 
e doce, afinar a lira, e cantar heróis. Só posso afiançar ao Público de que eu 
quase as vi ditar, e escrever.

PASTORAS do Tejo            Em vez de borel
Cuja graça, e modo             Cingi vestes finas;
Tem sido aplaudido            Ornai vossas frentes
Do Parnaso todo              De frescas boninas.

Os vossos encantos,            Tecei cuidadosas
Que a dor escondia,            Mil festões de flores,
Fazei aparecer                Mas não p’ra enfeitar
Em tão fausto Dia.             Os vossos Pastores.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ah, vinde oferecê-las            Penates amigos,
A bravas Falanges,             Tudo lhe devemos:
Que o Tejo admira             Costumes nocivos;
E respeita o Ganges.            Reformados temos.

São nossos Patrícios,            Novos maiorais
São nobres guerreiros,           Já tem nossa Aldeia, 
Fiéis ao seu Rei,               Os quais sabiamente
Lusos verdadeiros.             Regerão Astreia
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Que têm defendido             Seus raros talentos.
De vis inimigos               E luzes sublimes.
As vossas Aldeias,             Permeiam virtudes,
Rebanhos e trigos.             Castigam os crimes.

Se na tosca Choça             Ah! Vinde apressados
Em paz descansais,             Render mil louvores,
E o gado no Campo            A quem felicita
Hoje apascentais.              Os vossos Pastores.

Deveis tanta dita              Sou também Pastora
Ao seu braço forte,             Do plácido Tejo,
Braço, que despreza            Ah! Vinde Pastoras
O braço da morte.             Cumprir meu desejo.

São suas virtudes,              Hinos cantaremos
É seu heroísmo,               Do Eterno no Templo,
Quem livrou a Aldeia           Que o Mundo não tem
De um vil Egoísmo.            Um igual exemplo.

Eles nos conservam             Mudou-se o Governo:
Nos mesmos altares            E seus Maiorais
Os nossos antigos              Juntaram-se as Tropas
Deuses Tutelares.              À Pátria leais.
-----------------------------------------------------------------------------------
Em toda esta Aldeia            Pranto de alegria
Não houve um cajado           Muitos derramaram:
Que altivo ofendesse            Ao Céu por tal dita
A gente, ou seu gado.           Mil votos mandaram.

As nossas Pastoras             Eia; todas juntas
Alegres contentes,              Roguemos ao Céu,
Andavam no meio             Que termine a obra,
Das armas luzentes.            Que ele protegeu.

Belicosas gentes,              Sejamos constantes
Nunca fostes tanto,             Na opinião
Como quando à Pátria           De estabelecermos
Tributas (sic) teu pranto.         A Constituição.
-----------------------------------------------------------------------------------
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SONETO

ENVOLTA em negras vestes lutuosas
Lísia, Lísia formosa suspirava:
Em mágoa, e pranto Lísia recordava,
Onde levara as Quinas venturosas.

Via pobres as Coortes belicosas;
Que Ceres de seus Campos se ausentava:
Via enfim que o Comércio se estagnava
Por sistema de Gentes cobiçosas.

Então, por dar um novo fato à História.
Uma prova a maior, que justifique,
Quando dela se diz com pasmo, e glória;

Clamou, como Clamou c’roando Henrique,
NOVA CONSTITUIÇÃO: deu-lhe a Vitória,
O mesmo, que lha deu no Vasto Ourique.

_______________________________________________________

Rio de Janeiro na Impressão Regia. NOVA EDIÇAÕ.
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APARECENDO nesta Capital (Rio de Janeiro) as Endechas ditadas, e escri-
tas por uma Senhora de Lisboa, cantando os prelúdios da Constituição, eu 
tive a felicidade de presenciar uma Senhora (não tem vinte anos) depois de 
as ler, mostrar desejos de cantar também o mesmo assunto; e como nesta 
muito digna Brasileira conheço gênio, elevação de espírito, e princípios de 
Belas Letras muito adequados, eu lhe propus cantar debaixo da mesma rima, 
transvertido o sentido, cantando-se a quem se deve cantar, e o que. Difficilem 
rem postulasti.1

Na verdade dificultosa empresa, a quem principia; porém tudo supre 
a elevação do espírito Brasileiro. Perdoa o crítico, se o estilo da transversão 
deixou o medíocre, elevando-se; o assunto o pede, e o gênio da Bela Brasileira 
aprende, qual Pomba nova a levantar o voo.

Oh! Quão feliz seria, se eu pudesse acomodar aqui todas as lembranças da 
Bela Brasileira ditando, e escrevendo a transversão, a que eu tive a felicidade 
também de cortar, ou acrescentar em algumas partes! Então conheceriam os 
leitores o verdadeiro mel do Himeto, doce, e singelo, e que só pode verdadei-
ramente, destinado por Deus adoçar a natureza humana.

O Soneto também vai transvertido debaixo da mesma rima: e julgue o 
crítico, se eu tenho, ou não razão de louvar este que produz efeito digno do 
maior apreço.

Não pude dispensar algumas notas necessárias para interpretação 
do sentido, uma vez que se assumiu parte da História Portuguesa, e que a 
Brasileira, esta muito digna Senhora avançou no seu cântico, e júbilo, elevando-
-se até os degraus do Trono Português, e entoando os Nomes Sagrados de 
JOÃO E PEDRO, se não como se deve entoar, mas com quanto pode.

1 Pedia coisa difícil.
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Endechas Patrióticas e Constitucionais   Transvertidas em  
                           obséquio da 
Escritas em Lisboa por             Verdade no Rio de Janeiro 
uma Senhora                   por outra Senhora

PASTORAS do Tejo              ASSIM como o Tejo
Cuja graça, e modo               Em Belezas, modo,
Tem sido aplaudido              Janeiro aplaudido
Do Parnaso todo.                Existe no Todo.

Os vossos encantos,              Suas Graças, Encantos
Q’a dor escondia                Modesto escondia;
Fazei aparecer                  Vão aparecer
Em tão fausto dia.               No mais belo dia(1).

Em vez de borel                 Sem nunca o borel!
Cingi vestes finas:                Ornadas com finas
Ornais vossas frentes              Vestes, e as frentes
De frescas, boninas.              Com rosas, boninas.

Tecei cuidadosas                Teçam cuidadosas
Mil festões de flores              C’roas de mil flores;
Mas não para enfeitar             Busquem se enfeitar
Os vossos Pastores.               Pastoras, Pastores.

Ah! Vinde oferecê-las             Em vez d’oferecê-las,
A bravas Falanges,               C’roas as Falanges,
Que o Tejo admira               Brindem o Que admira(2)

E respeita o Ganges.              Tejo, Prata, Ganges.

São nossos Patrícios,              Esse, que Patrícios(2)

São nobres guerreiros,             Forma de guerreiros,
Fiéis ao seu Rei,                 Que juram um Rei
Lusos verdadeiros.               Guardar verdadeiros.
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Que tem defendido               Juram defendido
De vis inimigos                 De seus inimigos
As vossas Aldeias;               Coração, Aldeias(3),
Rebanhos, e trigos.               Cidades, e trigos.

Se na tosca choça                E vós, que na choça
Em paz descansais,               Velhos descansais,
E o gado no campo               Moços, que no campo
Hoje apascentais                Gado apascentais.

Deveis tanta dita                Príncipe, que a dita(2)

Ao seu braço forte,               Ao que é fraco, ao forte
Braço, que despreza              Iguala, e despreza
O braço da morte.               Fanatismo, e morte(4).

São suas virtudes,                Que presa virtudes,
É seu heroísmo,                 E ama o heroísmo;
Quem livrou a Aldeia             Da Corte, e d’Aldeia
De um vil Egoísmo.              Expele o egoísmo(5).

Eles nos conservam               Dele se conservam(2)

Nos mesmos altares              A vós em altares,
Os nossos antigos                Da Pátria os antigos
Deuses Tutelares.                Deuses Tutelares(6).

Penates amigos,                 Do Seu povo Amigos,
Tudo lhe devemos:               A Ele devemos(6)

Costumes nocivos                Bons, não nocivos,
Reformados temos.               Costumes que temos.

Novos maiorais                 Por Eles maiorais
Já tem nossa Aldeia,              Tiveram n’Aldeia
Os quais sabiamente              Leis, que sabiamente(7)

Regerão Astreia.                Lhes ditou Astreia.

Seus raros talentos,               Prezaram talentos(8),
E luzes sublimes                 E Artes Sublimes,
Premiam virtudes,               Tiveram virtudes,
Castigam os crimes.              Puniram os crimes.
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Ah! Vinde apressados             Ao Templo apressados
Render mil louvores              Vamos os louvores,
A quem felicita                 A Quem felicita,
Os vossos Pastores.               Cantar, ó Pastores.

Sou também Pastora              Não fique Pastora
Do plácido Tejo;                No Brasil, no Tejo,
Ah! Vinde, Pastoras              Todas as Pastoras(9)

Cumprir meu desejo.              Cantem com desejo.

Hinos cantaremos               Hinos cantaremos
Do Eterno no Templo,             Por Pedro no Templo;
Que o Mundo não tem            Nele o Brasil tem
Um igual exemplo.               Do Pai o Exemplo(10).

Mudou-se o Governo:             Pelo Seu Governo
E seus Maiorais,                Juram Maiorais,
Juntaram-se as Tropas             Juraram as Tropas
À Pátria leais                  Ser sempre leais.

Em toda esta Aldeia              Juraram n’Aldeia,
Não houve um cajado,             Deposto o cajado;
Que altivo ofendesse              Ninguém s’ofendesse
A gente, ou seu gado.              Inda mesmo o gado.

As nossas Pastoras               Fidalgas, Pastoras
Alegres, contentes,               Existem contentes,
Andavam no meio               Das armas no meio
Das armas luzentes.              Não tomem, luzentes.

Belicosas gentes,                Por todas as gentes,
Nunca fostes tanto,               Em contento tanto,
Como quando à Pátria             Corra pela Pátria
Tributas (sic) teu pranto.           De alegria o pranto.

Pranto de alegria                Lágrimas d’alegria
Muitos derramaram;              Todos derramaram;
Ao Céu por tal dita               A Deus por tal dita(11)

Mil votos mandaram.             Incensos mandaram.
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Eia todas juntas                 Tais lágrimas juntas
Roguemos ao Céu,               Mandemos ao Céu,
Que termine a obra               Q’El Rei nossa obra
Que ele protegeu.                Firmou, Protegeu.

Sejamos constantes               Por sermos constantes,
Na opinião                    E sem opinião,
De estabelecermos               El Rei nos concede
A Constituição.                 A Constituição.

S O N E T O.

feito em Lisboa.

ENVOLTA em negras vestes lutuosas
Lísia, Lísia formosa suspirava:
Em mágoa, e pranto Lísia recordava,
Onde levara as Quinas venturosas.

Via pobre as Coortes belicosas;
Que Ceres de seus campos se ausentava:
Via enfim que o Comércio se estagnava
Por sistema de gente cobiçosas.

Então por dar um novo fato à História,
Uma prova a maior, que justifique,
Quando dela se diz com pasmo, e glória;

Clamou, como clamou coroando Henrique,
Nova Constituição, deu-lhe a Vitória,
O mesmo, que lha deu no Vasto Ourique.
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T R A N S V E R T I D O.

No Rio de Janeiro.

INDA espantavam cenas lutuosas!
Rotos os grilhões, ainda suspirava
O Lusitano, e males recordava
Pelas Quinas, extintos, venturosas.(12)

Surgem de novo tramas belicosas!
Fugia a doce paz, e se ausentava;
De seus bens a torrente se estagnava:
Mandam facções dos males cobiçosas.

Novos fatos d’horror subia a História!!
Mas não! Fique indelével: justifique 
Sempre sem mancha Lusitana Glória.

Destrói facções Constituição de Henrique:(13)

Constituição de JOÃO ganhou vitória,(14)

Desfeitas tramas, que não viu Ourique.

N O T A S.
(1) O dia 26 de Fevereiro de 1821, em que EL REI NOSSO SENHOR se Dignou jurar a 

Constituição, que se fizer pelas Cortes Gerais, e Extraordinárias da Nação Portuguesa.
(2) O Sereníssimo SENHOR DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, Príncipe Real do Reino 

Unido do Portugal, Brasil, e Algarves, e Regente do Reino do Brasil, que à frente dos 
Grandes do Reino, Nobreza, Eclesiástico, Tropa, e Povo desta Corte do Rio de Janeiro, 
jurou na Praça do Rocio em Nome de EL REI NOSSO SENHOR, e por Si a Constituição, 
que se fizer pelas Cortes, apresentando-se com a maior energia, desembaraço, e firmeza, 
que se fez admirar de toda esta Corte, ainda mesmo dos Estrangeiros, que assistiram a 
aquele ato. 

(3) Sim, o coração para nos não deixarmos persuadir da doutrina malévola de impostores, 
que pregam a felicidade do Brasil com máximas sofísticas, procurando assim a decadên-
cia daquilo que pregam edificar. Muito havia a desenvolver sobre este assunto; porém 
fique por ora nisto.

(4) O Fanatismo se deve tomar aqui por aquela doutrina, que desviava os Príncipes da admi-
nistração dos seus Reinos, entregues por isso à adulação, e capricho de Seus Ministros, 
Validos, que em tudo pintavam perigos, e indecências, a que se não devia expor a Sagrada 
Pessoa de UM PRÍNCIPE.
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(5) Sua Alteza Real o Senhor DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, Príncipe Regente do Brasil, 
com o seu governo Sábio, e prudente tem destruído o sistema, que sustenta o poderoso 
na opressão do fraco fazendo, que se observem as verdadeiras regras da sociabilidade. 

(6) Os Senhores Reis de Portugal, que formaram a Monarquia Portuguesa, conquistando, 
adiantando, edificando, e descobrindo Novos Mundos. 

(7) As Leis Agrárias do Senhor Rei Dom Diniz, Novo Augusto na repartição das terras sobre 
agricultura; Amante das Ciências, e Cultivador, e Senhor das Belas Letras. 

(8) O Senhor Infante Dom Henrique, Filho do Senhor Rei Dom João Primeiro. A Este 
Senhor Infante se deve a origem, e quase a Conquista da África, Ásia, e América, feita 
pelos Portugueses.

= Talent de bien faire. =  
(9) Sim todo o Português, toda a Portuguesa se deve interessar pela Prosperidade de EL Rei 

Nosso Senhor, PRÍNCIPE REAL, e Toda a Real Família. 
(10) El Rei Nosso Senhor, o Senhor DOM JOÃO SEXTO, Nosso Amado Soberano, Pio, 

Grande, e verdadeiramente Magnaníssimo. 
(11) A Dita possuiremos conservando, e adiantando o Reino do Brasil, e firmando nele a 

Coroa Portuguesa; pois só assim poderão os Portugueses reaver a sua antiga Glória, e 
independência, tornando-se Grandes, fortes, rogados, e procurados pelo Mundo inteiro. 

(12) A guerra da Península, que os Portugueses terminaram debaixo dos Auspícios, e Regime 
do Senhor Rei que DEUS conserve, DOM JOÃO o SEXTO.

(13) Leiam a História, e verão que, custou mais ao Senhor Dom Afonso Henrique, Primeiro 
Rei de Portugal a destruir facções, que Mouros, Bárbaros, e Castelhanos.

(14) Aqui me reporto, como em nota Terceira; porém minha pena se gastará sempre escreven-
do a favor da causa justa, procurando destruir o sofístico sistema, que hipocritamente 
busca meios de se alçar com prejuízo inevitável dos Portugueses.

   Portugueses, lembrai-vos, eu vos conjuro pela nossa felicidade, lembrai-vos, 
recordai-vos dos séculos de Filipe Segundo! Tudo perdemos; e quase até o Nome!! Os 
princípios verdadeiros da nossa perda não foram motivos de sucessão, foram partidos, 
foram inovações mal entendidas, foi o Demônio de Silas, que soprou, como sopra entre 
nós, e no seio de nossas famílias!! Tudo perdemos! E agora agora !!.....

   Não pode existir harmonia sem diferença de sons! Parece-me que me entendem.
   E vós, ó Brasil, está quieto; espera, que a felicidade é vossa.
   Apenas chegaram aqui (no Rio de Janeiro) as endechas feitas pela Senhora de Lisboa 

(a quem humildemente, e como bom irmão envio meus afagosos cumprimentos) foram 
logo transvertidas; porém não dadas à luz por um incidente.

   Aqui agora fala um Brasileiro, que viu escrever, cortou, acrescentou, e anotou a 
transversão. Perdoem, se não está aos gostos daqueles, que ao Parnaso, à exceção de 
um, ou dois ainda não subiram.

   Publicado no Rio de Janeiro no dia 13 de Maio de 1821.
   Letras iniciais do nome da Bela Brasileira, que fez a transversão.
                           J. C.
   Nec fonte labra prolui caballino
   Nec in bicipiti somniasse Parnasso.1

                 Persio.

1 [Não me lembro] de banhar os lábios na fonte do cavalo, nem de haver sonhado no 
Parnaso de dois cumes.  (N.T.: fonte do cavalo: Hipocrene, que surgiu de uma patada 
do cavalo Pégaso).
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H Y M N O
CONSTITUCIONAL

Feito no memoravel Dia 26 de
Fevereiro de 1821.

1.
A Pátria desoprimida,
Entusiasmada a Nação,
Celebra em Dia ditoso,
A nossa Constituição.

6.
Oh! Raro acontecimento, 
Oh! Nobre, admiração;
Que nos infunde n’alma
A nossa Constituição.

2.
O Estandarte arvorado
No meio da multidão
Jura o Trono, jura o Povo,
A nossa Constituição.

7.
No Templo do Desengano
Escreveu do Fado a Mão,
Carateres que contêm.
A nossa Constituição

3.
Heróis que já celebrastes
Ditosa restauração,
Sois os mesmos que firmais
A nossa Constituição 

8.
No alto Olimpo diviso
Um mui brilhante clarão,
E vir descendo dos Céus
A nossa Constituição

4.
No sacro Livro da Lei
Corramos a pôr a Mão,
Firmemos com juramento
A nossa Constituição.

9.
Fujam de nós os malévolos,
O Egoísmo, a Traição,
Trema a Cabala de ouvir
A nossa Constituição.

5.
Qualquer que seja, a maneira
Dos Homens a opinião
Nunca poderá mudar
A nossa Constituição 

10.
Oh! Dia, Dia ditoso,
Maior Dia da Nação,
Dia, que foi consagrado
À nossa Constituição.
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11.
Fará Época no Mundo
Digna de admiração
E de Exemplo na História
A nossa Constituição.

14.
Oh! Nação, mais que briosa,
Tu nos dás satisfação
Quando com vivas aplaudes
A nossa Constituição.

12.
Sábias Leis da Natureza,
Gravadas no Coração,
Em Epílogo contém
A nossa Constituição.

15.
Viva El Rei Dom JOÃO SEXTO,
E viva, à Religião  
Viva o Príncipe Real,
E viva a Constituição.

13.
Os Portugueses gozaram
Da mais alta opinião,
E hoje o seu nome exalta
A nossa Constituição.

16.
Um Só Deus que nos dirige;
O sábio SEXTO JOÃO
Veneremos, e também
A nossa Constituição.

DÉCIMA.

    A nossa Causa geral,
    Um Justo Deus a protege,
    Um Só Deus é quem elege,
    A Sábia Lei em Portugal;
    Lei tão Santa, e natural,
    Que nos livra, da opressão;
    Pune o Crime, ouve a razão.
    E nos faz, ditosos ser,
    Juremos, até morrer,
    A nossa Constituição.

RIO DE JANEIRO.
NA TIPOGRAPHIA REAL. 1821.

_______________

Com Licença
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H Y M N O S
CONSTITUCIONAES

DOeu-se Jove dos males           Centro do bem Nacional
Da Heroica Lusa Nação,         Em Majestosa união,
E inspirou nos Lusos peitos        Jurou dar qual dessem Numes
Liberal Constituição            Liberal Constituição
    Hinos a Jove entoemos,          Sábias Cortes respeitemos,
    Nossa glória eternizemos.         Nossa glória eternizemos.

Dos peitos subiu às mentes        Este esforço mais que humano,
A Celeste inspiração,            Selou o Sexto João,
E os lábios pronunciaram         Ele, e o bom Pedro jurando
Liberal Constituição.            Liberal Constituição. 
    Nossos desígnios louvemos,        João, e Pedro adoremos.
    Nossa glória eternizemos.         Nossa glória eternizemos.

O brado ingente prostrou         Imitai Povos do Mundo,
O colosso da opressão,          A Lusa resignação,
E firmou sobre seus restos         E gozareis como os Lusos
Liberal Constituição            Liberal Constituição
    Negra opressão detestemos,        Tanto bem consolidemos,
    Nossa glória eternizemos.         Nessa glória eternizemos.

         E. V. C.
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Do seio do excelso Jove        Ó Grande Rei, Tu mereces  
Baixou ao mundo a Razão,        Nossa eterna gratidão,
E veio inspirar aos Lusos         Pois selaste o nosso bem,
A Lusa Constituição.            A Lusa Constituição.
    Viva a razão suspirada,          Dure c’o mundo esta dita,
    Viva El Rei, viva a Nação.        Viva El Rei, viva a Nação.

Nas margens do Pátrio Douro,      Viva o Príncipe Real,
Pela Augusta inspiração,          Nosso Herói, nosso Brasão,
Bravos Heróis proclamaram       Que jurou, guarda, e respeita
A Lusa Constituição.            A Lusa Constituição.
    Vivam Heróis tão famosos,        Viva, viva a Régia Estirpe;
      Viva El Rei, viva a Nação       Viva El Rei, viva a Nação.

Todo o ilustre Portugal,
Com a mesma Heroica impulsão,
Inaugurou fervoroso
A Lusa Constituição.
    Viva a glória Portuguesa,
    Viva El Rei, viva a Nação.

O rico, e fértil Brasil,
De Portugal fido Irmão,
Acolheu pronto em seu grêmio
A Lusa Constituição.
    Viva, viva o Reino Unido,
    Viva El Rei, viva a Nação.

         M. J. S. P.



106

S O N E T O.

 Porto, ó Porto, ó magnífica Cidade,
 Que nos Céus levantas a torreada frente,
 Ó Pátria minha, escuta o Canto ardente,
 Feudo devido da filial saudade.

 Que de ti veio ao Luso a liberdade
 Pelo vasto do mundo hoje é patente.
 Ó Pátria, ó Pátria, a glória tua ingente
 Há de durar qual dure a eternidade.

 Mal tu calcar tentaste o Egoísmo rude,
 De Heróis logo em teu grêmio um povo assoma
 No esforço iguais, iguais n’alta Virtude.

 Cada qual do ímpio monstro o orgulho doma
 Exulta pois, (meu Plectro não te ilude)
 Tu és rival da Portentosa Roma.

                          M. J. S. P.
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Hino Improvisado.

Ao Brasil gritou a Europa:        O Artista, o Nobre, o Soldado;
“Escuta a voz da Razão”         Concordes, sem distinção,
O Brasil desperta, e jura          Juram morrer defendendo
A Lusa Constituição.            A Lusa Constituição.

Unidos mais do que nunca,        As Nações todas respeitem
Portugal, Brasil estão;           A nossa Grande Nação;
São Irmãos, ambos juraram        Sem sangue só Lusos formam
A Lusa Constituição.            A Lusa Constituição.

Ligados por laço eterno          Culto aos Céus, e ao seu Rei culto
Viva o Rei, viva a Nação;         Os Lusos sempre darão;
Eterna dure a par deles          Os Céus, e o rei abençoam 
A Lusa Constituição.            A Lusa Constituição.

Mútua Concórdia abrilhante
A Portuguesa Nação;
Rei, Vassalos, todos prezem
A Lusa Constituição.      
        J. P. F.

_____________________________________

NA TYPOGRAPHIA REAL. 1821.
Com Licença.

_________________________________________________________________

Vende-se na Loja de Manoel Joaquim da Silva Porto, na rua da 
Quitanda, à esquina da de São Pedro, por 80 réis. Na mesma Loja se 

acha a primeira folha do Amigo do Rei e da Nação, por 120 réis.
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Novos Hymnos Constitucionaes

PRIMEIRO HINO.

     I.       V.

PORTUGUESES Venturosos.       Um fulgurante luzeiro
Que amais a vossa Nação,        Brilhou no Setentrião
Aplaudi com alegria            E refletiu no Brasil
A Lusa Constituição            A Lusa Constituição

     II.       VI.

Viva o Rei e viva o Povo,         Nas mais remotas idades
E a Santa Religião,             Nossos vindouros lerão 
Viva dos bens o tesouro          Ser obra da Providência
A Lusa Constituição            A Lusa Constituição

     III.       VII.

Aos Povos do Reino Unido,        Um Jovem, que o Trono espera,
Briosa e Ilustre Nação,           Para glória da Nação  
Lhes segura a liberdade          Conseguiu de um rei Benigno
A Lusa Constituição.            A Lusa Constituição

     IV.       VIII.

Oprimir submissa grei           Demos Louvores e Graças
É de déspota o brasão;           Ao nosso Sexto João,
Um Rei justo nos concede         Que deu a Seu Povo amado
A Lusa Constituição            A Lusa Constituição.
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SEGUNDO HINO

I.

LIgados por laço eterno
Viva o Rei, viva a Nação,
Eterna dure a par deles
A Lusa Constituição.

II.

Unidos mais do que nunca 
Portugal, Brasil estão;
São Irmãos, ambos juraram
A Lusa Constituição.

III.

As Nações todas respeitem
A nossa Grande Nação;
Sem sangue só Lusos formam
A Lusa Constituição

______________________________________

NA TYPOGRAPHIA REGIA. 1821.
Com Licença.
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P A R A L L E L O
ENTRE OS CORCUNDAS E LIBERAES

A N T I T H E S E

     O Corcunda        O Liberal

        1.            1.
O Corcunda é um malvado           O Liberal tem virtudes,
É Misantropo Egoísta;              Ama Justiça e Razão,
E quer disfarçar-se astuto            Quer que a todos esclareça
Com o nome de Realista,            A nossa Constituição

        2.            2.
É inimigo do Povo,                Quer que o Rei viva seguro
E é do Rei inimigo:                Unido em paz com a Nação;
Entre ambos acende a guerra          Que esta união seja feita
Conduz ambos ao perigo.            Pela Constituição. 

        3.            3.
O vil Corcunda mal diz             Não quer Liberdade infrene;
Contra a Constituição;              Quer a cívica prisão
Porque esta vem reprimir-lhe          Que os vícios contenha e puna,
A furiosa ambição.                Sem que faça escravidão.

        4.            4.
É Hipócrita ardiloso;               Adora respeita e segue 
Com o véu da Religião              A Santa Religião,
Pretende esconder o horror           Quer e jura conservá-la
Da sacrílega intenção.              Pela Constituição.



111

        5.           5.
Quer que antigo Despotismo          Quer que Direito Sagrado
O que é de um para o outro tome;       Proteja a propriedade;
Que uns arrebentem de fartos;         Tenham todos de que vivam 
Outros se mirrem de fome.           Fora da ociosidade.

        6.           6.
Quer que a força e que a vingança       Quer que não haja outra força
Formem uma Autoridade            À das Leis superior;
Que prive a quem lh’agradar          E que esta s’exercite
Da Honra e da Liberdade            No conhecido infrator.

         7.           7.
Dispõe homens contra homens         O Liberal quer que se amem
Para haver revolução;              Pela Constituição:
E folga de os ver em guerra,          Veja-se assim qual dos dois
De ver sangue em profusão.           Segue partido mais são.

PORTUGUESES nós temos feito a inveja e admiração das outras Nações pelo 
valor, pela união, pela rapidez, e prudência com que rompemos os ferros da 
escravidão; e não podemos negar que mediou em nosso favor, mais ainda do 
que a proteção auxiliante, uma Graça especial do Onipotente. Em França, em 
Espanha, em todo o Mundo, em todos os tempos o resgate da liberdade tem 
custado aos escravos trabalhos, calamidades, e vidas, em Portugal, baixou 
do Céu a influência portentosa.  
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P O E S I A S
EM APPLAUSO

DOS

HEROICOS FEITOS
DO

MEMORAVEL DIA
26 DE FEVEREIRO DE 1821.

RIO DE JANEIRO.
NA IMPRESSÃO REGIA. 1821.

________________________________

Com Licença.
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Jam fides, et pax, et honor, pudorque
Priscus, et neglecta redire virtus
Audet, apparet que beata plena
Copia cornu1.

Horat.

A EL REI NOSSO SENHOR

DOM JOÃO VI.

S O N E T O.

NAÕ sei, Ínclito Rei, quem a Teu par
Se possa colocar dos Reis na História;
Pois a todos superas na alta glória,
Na arte singular de bem reinar.

Se Teu Nome tentaram eclipsar 
Agentes imbecis, de iguais escória,
Foi debalde, por ser já bem notória
De Tua Alma a Virtude singular.

Diga o Tejo, o Mondego, o Minho, o Douro,
E diga enfim o Rio de Janeiro,
Quem possui, como eles, tal Tesouro.

Cada qual se desvela em ser primeiro
Em a palma levar; cingir o louro,
Para ser de Teu Nome o pregoeiro.

1 Agora a Lealdade e a Paz e a Honra e o prisco Pudor e a abandonada Virtude ousam 
retornar, e aparece a feliz Abundância com seu corno repleto.
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AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE REAL
SENHOR

DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

S O N E T O.

SÓ Tu, Excelso Príncipe Famoso,
Amor, fidelidade ao Rei mostrando,
Da Discórdia os sequazes suplantando,
Nos darias um dia venturoso!

A causa defender de um Pai Piedoso,
D’ um Rei, porquanto é justo, venerando,
Fez que a Glória Te esteja preparando,
No seu Templo imortal, lugar honroso.

Presentes, e vindouros obrigastes
Teu Nome eternamente a respeitar
Nas briosas ações, que praticastes.

Qual da Nação o Anjo Tutelar,
Das garras da Anarquia a desviastes
Para nela a união, a paz reinar. 
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À NAÇÃO PORTUGUESA.

S O N E T O.
EXULTA, exulta, ó Nação briosa
Em grandes Feitos sempre memorável;
Nas fadigas da guerra incomparável,
De Márcio Louro sempre ambiciosa.

Tua causa, (que é minha) preciosa
Sustentas com valor inexplicável,
Suplantando a caterva abominável 
Dos vis Mandões, de gente escandalosa.

Graças pois ao Monarca, ao Filho Amado,
Que contigo anuindo hoje conhece,
Quanto fora por eles enganado.

Já a luz da verdade resplandece,
Mostrando o negro dolo agrilhoado,
Sem recurso ao montão do interesse.

AO SEMPRE MEMORÁVEL DIA
26 DE FEVEREIRO DE 1821.

S O N E T O.

Ó Dia, em glória, sempre insuperável;
Em que unindo-se o Rei à Nação 
Jurou Cordato a Constituição,
Nos Lusos Fastos sempre memorável!!!

Ó Rei, Que por tão Justo És tão Amável,
Inunda de prazer Teu Coração;
Pois que vês a Teu Pés a oblação 
De Vassalos, que põe Teu Trono estável.
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De Teus olhos rasgou-se a venda espessa,
Que a verdade ocultar-Te procurava
Só porque à calúnia favoreça.

A Nação, que isto via, e lamentava;
Para bem, que a ambos interessa,
O Astro fez luzir, que se eclipsava.

Ao mesmo

S O N E T O.

PARECERA, que o Céu estimulado
Pela sorte do Rio de Janeiro,
Ostentara no Mês de Fevereiro
Carrancudo semblante, gesto irado.

Do trovão ao rebombo desmarcado,
Cruzavam-se os coriscos em chuveiro;
Após estes, terrível aguaceiro,
De horríssonos tufões acompanhado.

Eis luziu no horizonte a branca Aurora
Do dia vinte e seis, tão memorando,
Qual em Agosto teve Lísia outrora.

Nela viu o Janeiro vir raiando
Da nossa melhor sorte a Precursora,
Que os ferros vinha com prazer quebrando.
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Ao mesmo.
MOTE.

Ao Povo liberal Constituição.
GLOSA.

S O N E T O.

ORGULHOSOS mortais têm projetado
O Céu por altas torres escalar;
E a própria Divindade despojar
Do Trono só a ela consagrado:

Mas Jove, contra quem este atentado
Em outra idade se vira começar,
A um aceno só, que aprouve dar,
Deixou o vil projeto suplantado.

O mesmo ao Semi-Jove hoje acontece:
Mas, quando se tramava igual traição,
Na Pessoa do Filho Ele aparece;

E na frente de Márcio Batalhão,
Frustrando o vil intento, oferece
Ao Povo liberal Constituição.

Ao mesmo.

S O N E T O.
SUCUMBIU a manhosa hipocrisia;
A Soberba empolada suplantou-se,
A renda do Estado acautelou-se
Dos assaltos cruéis de infame Harpia

Dos braços da indolência, e d’Apatia
A Nação, que dormia levantou-se;
O Monarca em seu Trono mais firmou-se;
Anuindo ao que o povo pretendia.

Salve, Dia feliz, Dia sagrado,
Em que Feitos tão grandes sucederam,
Protegidos do Príncipe Amado!
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Os dois mundos em ti as mãos se deram
Com amor fraternal sempre esperado,
E em prazeres o jugo converteram.

MOTE
A fortuna da Nação.

GLOSA

MINERVA do Céu baixou 
Num Grande Herói disfarçada,
E do Rocio à entrada
Já o Deus Marte encontrou
Com ele ali contratou
Do Brasil a Salvação;
Anuiu o Sexto João,
Congratulou-se o seu povo,
Pois viu no regime novo
A fortuna da Nação.

MOTE
Vinte e seis de Fevereiro.

GLOSA
 Os Heróis sempre marcaram
 Um dia com grandes Feitos?
 Ou já Batalhões desfeitos,
 Ou mais troféus, que ganharam.
 Outros além levantaram
 Padrões de valor inteiro;
 Mas o Rio de Janeiro
 Um Herói em si achou
 Que de mais glória c’roou
 Vinte e seis de Fevereiro.
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P O R T U G A L
C O N V A L E S C I D O.



120

PORTUGAL CONVALESCIDO
PELO PRAZER QUE PREZENTEMENTE DISFRUTA

NA DEZEJADA, E FELIZ VINDA
DO

SEU AMABILISSIMO MONARCHA
O Sr. D. JOÃO VI.

E DA SUA AUGUSTA FAMILIA.

POR

JOZE DANIEL RODRIGUES DA COSTA.

LISBOA:

NA TYPOGRAFIA LACERDINA. 1821.
______________________________________________

Com Licença da Commissão de Censura.
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Portanto meu desejo, e não meu dito
Recebe com amor, e atenção pura,
Que chega onde não chega o curto escrito
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inda espero que vejas algum dia
Em novo louvor teu mais doce Canto;
Porque tendo tão certa, e fiel guia
Não é muito de mim prometer tanto.

            Bernard. Cart. I I.

PORTUGAL CONVALESCIDO
PELO PRAZER

QUE PRESENTEMENTE DISFRUTA.

-*-
I.

 PORTUGAL, Portugal, já não lastimo
 Os danos, que em três Lustros tens passado.
 Tão funesta lembrança em mim reprimo
 Pois te vejo tomar um novo estado;
 Que se o Mundo não tem um bem que dure,
 Também não tem um mal, que muito ature.
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II.

 Estes gerais transportes de alegria
 Inda um suave encanto nos parecem;
 Porque esperanças vãs de dia em dia
 Os ânimos mais fortes amortecem;
 Eu mesmo ora acredito, ora suponho,
 Que Portugal renasce, ou que isto é sonho.

III.

 Porém sonho não é, é realidade;
 Porque um Deus às Promessas nunca falta,
 Aprouve-lhe acabar nossa Orfandade, 
 Que ao Povo, que o respeita, assim exalta;
 Temos Constituição, que as Leis segura,
 Temos um Rei, e Pai; que mais ventura!

IV.

 Bem-vindo sejas, ó Monarca Invicto,
 A pôr limite ao nosso desamparo;
 Se de Deus o poder sempre infinito
 De nós quis confiar um Homem raro,
 Jactem-se outras Nações de mil extremos,
 Não de terem um Rei como nós temos.

V.

 Boa moral, e pura consciência
 São virtudes, que a C’roa lhe guarnecem,
 Concorrendo ansioso, e com veemência
 Para o bem, que seus Povos lhe merecem;
 Vendo o p’rigo dos mares, foi sulcá-los,
 Para poupar o sangue aos seus Vassalos.

VI.

 O Destino marcou o fatal Dia
 A Portugal de pranto, e de amargura,
 Quando apartou da nossa Companhia
 O Nosso amável Pai, Nossa Ventura:
 Expondo às bravas ondas o Sob’rano,
 Que quis salvar das garras de um tirano.



123

VII.

 De humana condição é dar castigos
 Em vingança de alguma atrocidade;
 Ele quis que aos seus mesmos inimigos
 Tratassem sem rancor, e com piedade;
 Indo buscar um Clima por defesa
 Em costumes diversos, e em natureza.

VIII.

 Eu não recordarei os dissabores,
 Que no estranho País o perseguiam,
 Pois não devo enlutar com tristes cores
 A amizade, e prazer que a nós o guiam;
 Desejando-o por tantas tantas vezes
 Os fiéis Corações dos Portugueses.

IX.

 Qual navegante vendo conjurados
 Os Euros contra si, Raios, Coriscos,
 De bravas ondas montes levantados,
 Pondo o curvo Baixel nos mores riscos,
 Que se a feliz bonança se lhe segue, 
 A um prazer sem limite é logo entregue:

X.

 Tal este Reino em tudo se mostrou
 Pelas fortes tormentas que sofreu,
 Até que um brilhante dia lhe raiou,
 No qual recobrar pode o que perdeu;
 Do Caos da tristeza então surgiu
 Livre do Cativeiro, em que se viu.

XI.

 Que mais quereis, ó Gente Portuguesa?
 Pretendeis mais Prodígios, que os que vemos?
 Precisa revoltar-se a natureza,
 Para que à Providência valor demos?
 Quereis que bote fogo a neve fria?
 De noite Sol quereis, Luar de dia?
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XII.

 Não lastimamos nós nossa Orfandade,
 Que em gemidos sofremos tantos anos?
 Não pesavam na mísera Cidade
 De dia em dia danos sobre danos?
 Fome, e contágio dela procedido
 Que pôs o Povo em mágoas submergido?

XIII.

 Desgraçados lutando co’a penúria, 
 Viúvas, e Donzelas mendigando,
 A Nação de recursos já espúria, 
 Velhos, e moços o seu mal chorando?
 Menos o duro avaro que no p’rigo
 Conta com o que ajunta, e só consigo.

XIV.

 Porém no centro de infortúnios tantos,
 De tantas privações, tantos cuidados,
 Não vimos enxugar os nossos prantos,
 Prodígios por mil modos praticados?
 Se isto não vem de Deus, se isto se nega,
 A que braço potente o homem se entrega!

XV.

 Em todas as Nações, onde aparecem
 Movimentos políticos de novo,
 Nascem opiniões, partidos crescem,
 De que vítima é sempre o triste Povo;
 E desgraçadamente o sangue corre,
 Culpados, e inocentes tudo morre.

XVI.

 Mas Portugal um Reino a Deus votado,
 Que pelo mesmo Deus foi escolhido,
 Das luzes da razão iluminado,
 Só da mesma razão segue o partido;
 E com semblante alegre [Oh que portento!]
 Pede das Santas Leis o cumprimento.
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XVII.

 Pede ao Governo a sóbria economia,
 Pede um corte geral nos seus abusos,
 Pede ter subsistência em harmonia,
 Pede regido ser de antigos usos,
 Pede sã Liberdade a que se entrega,
 Pede ao Céu o seu Rei, seu Rei lhe chega

XVIII.

 Da virtuosa Rainha Izabel Santa
 Quis Deus eternizar mais a memória,
 No mesmo dia em que se louva, e canta
 A todo o Portugal enche de Glória;
 E porque se lhe imite o Santo zelo,
 No nosso Rei nos mostra o seu modelo.

XIX.

 Religioso Rei, dócil Rainha,
 Perfeitos filhos Seus, Tia estimável,
 Dispostos a passar com risco a Linha,
 Expõem as vidas a elemento instável;
 Este amor, esta cena, esta mudança
 A Nação nunca a perde da lembrança.

XX.

 Quem haverá de peito bronzeado,
 Que não mostre nos olhos a ternura,
 Que nos deve causar o inesperado
 Prazer, que nos provêm desta ventura?
 O Céu vigie, e guarde em segurança
 A florescente Casa de Bragança.

XXI.

 De nós ausente o Rei firma, e segura
 Que convém no que as sábias Cortes fazem, 
 Justa Constituição Liberal jura
 Porque os bens deste Povo não se atrasem;
 Estes regressos já lhe não são novos
 E quer só quanto for a bem dos Povos.
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XXII.

 Como Pai, e de nós compadecido
 Atende a melhorar o nosso estado,
 Que axioma de todos é sabido,
 Em máximas políticas fundado,
 Ser dos bons Cidadãos a Liberdade
 O crédito maior da Majestade.

XXIII.

 Eis a Constituição justa baliza,
 Por onde o Reino se verá regido,
 A Presença do Rei, que era precisa,
 O Povo Luso a tem já conseguido;
 Remoça Portugal, muda a figura,
 Que é morte a vida se entre males dura.

XXIV.

 Já não tens que temer, é consumada
 A grande Obra, que em paz princípio teve,
 Foi pela Providência encaminhada,
 O Fim como o princípio mostrar deve;
 Ó Sempre Eterno Nume, Onipotente, 
 Jamais desampareis a Lusa gente.

XXV.

 Se as tintas são grosseiras, com que pinto
 Este nosso prazer este Portento,
 Se pelo Objeto ser muito distinto,
 Minha voz fraquejou, e entendimento;
 Pelo gosto que tenho, não me pesa
 De ter-me abalançado a tal empresa.
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SONETO.

 CONVOCA Jove os Deuses na alta Esfera,
 Das fortunas de Lísia lhes dá parte;
 E recomenda logo ao fero Marte,
 Que se lembre do mal que lhe fizera:

 Que de novo lhe manda, e dele espera
 Que mais de sangue humano se não farte;
 Que em Paz conserve Lísia, e dela aparte
 Monstros, Fúrias Cruéis, que o Abismo gera:

 Se Lísia foi de França atenuada,
 Que hoje vê-la em sossego só pretenda;
 E que das mais Nações seja invejada;

 Que trema todo o que inquietá-la empreenda,
 Que acesos raios têm na mão armada,
 Com que as Cortes de Lísia, e o Rei defenda.

Do mesmo Autor se fica imprimindo a Tesoura da Crítica judiciosa, e de-
cente, bem que jovial, adornada no fim de algumas Charadas para divertir a 
curiosidade dos Leitores etc.

ADVERTENCIA.

Assim como o Poema do Balão aos Habitantes da Lua = e as duas Partes 
de Portugal Enfermo = fizeram um Volume em 8.º da mesma sorte o Folheto 
da Memória  = o da Conservação das Senhoras = este de Portugal Convalescido 
= e o que se fica imprimindo Tesoura da Crítica = podem formar um segundo 
Volume para quem for curioso.

Preço. 40 réis.
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E P Í S T O L A

INCLINAI, Senhor, um pouco
Vossa augusta Majestade,
Para escutardes benigno
A pura voz da verdade.

Um vassalo que é fiel,
E que adora o seu Soberano;
Sem a riscos atender
De atalhar o seu dano.

É por isso, que me cumpre
O zelar vosso governo,
Para que ele o vosso Nome
Faça em nossa História eterno.

Lisonjeiros minadores,
Têm-vos sempre atraiçoado,
Forcejando por fazerem
Infeliz vosso Reinado.

Há hipócritas vassalos;
Vós deles não sois Senhor;
Quem os rege a seu arbítrio
É o Egoísmo impostor.

A vossa exímia Bondade 
Jamais os tem conhecido
E portanto o geral dano
Tem mais, e mais progredido.

Tendes de alguns confiado
A balança da Justiça,
Cuja retidão lhe entorta 
A sua muita cobiça!

Das virtudes singulares
De que sois, Senhor, dotado
Esses vossos inimigos
O brilho têm ofuscado.
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Desde que empunhais o Cetro,
(E mesmo em vossa Regência:)
Bem poucos vos tem servido
Com amor, e consciência.

Entre alguns fiéis à Pátria,
Ainda nos devem lembrar
Os nomes de um bom Almeida:
De um Araujo exemplar!

A par deles eu coloco
De Balsemão a memória;
Foi de interesses despido,
Cuja fama é bem notória

Foi um prudente vassalo,
E se brando algumas vezes;
Também os ricos metais
Jamais deixam de ter fezes.

E se a crítica indiscreta
Teve deles qu’apontar,
É fado qu’aos bons persegue,
Sem que se possa evitar.

Nossas Épocas felizes;
Que já foram conhecidas,
Não tinha do Reino o corpo
Tão graves, mortais feridas.

Se vivia incomodado
Por força de circunstâncias,
Nunca por isso chegou
A sentir tão cruéis ânsias.

Às bordas da sepultura
Quase exangue ele chegava,
Em tão Lastimoso estado
Ninguém remédio lhe dava.

Eis qu’ a Santa Providência
Por nosso justo despique,
Fez a Portugal Lembrar
Áureas Promessas de Ourique.
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Desse opróbio em que submerso
O luso Povo vivia,
Ressurgiu em um momento
A par de um risonho dia.

Foi então, que a liberdade
Por mostrar que é do Céu filha,
Saiu a campo no Porto
Por Divina maravilha.

Alçou ela o Estandarte,
Correu o Povo em montão,
Para seus votos prestar-lhe
Sem a menor confusão.

Cruzavam os leves ares
Altos vivas, que à porfia 
Dava a Tropa, e os Cidadãos 
Dominados de alegria.

Destas vozes sonoras
Foi a mais doce expressão
Consagrada ao vosso Nome,
E à Santa Religião.

Foi também às nossas Cortes,
À Constituição futura,
Em que todo o geral Reino
Presentemente se apura.

Vai o vosso grande Império 
Ora ser regenerado,
Porque Deus que os Reis governa,
Do mal o quer ver livrado.

Esta Grande Maravilha,
Que tantos bens nos prepara,
Bem decide quanto o Céu
Lusitano Povo ampara

Não temais, Senhor, vos rogo,
De priscas Leis a mudança,
Porque delas a reforma
Maior bem vos afiança.
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Há muito que a sã verdade
Do Trono vosso emigrou;
E a Intriga, e o Despotismo
Ao vosso lado ficou.

Qual a Nau, que em mar iroso
Pelos euros combatida,
Nos altos cachopos baqueia,
Vai quase a ser submergida.

Eis a imagem verdadeira
Do Reino de Portugal,
Naufragando entre as procelas
Do seu dano universal.

Lembravam vossas virtudes
Em nossos graves conflitos
Eram tranqüilos debalde
Nossos corações aflitos:

Todavia, meu Soberano,
Portugal não se esquecia
De render-vos puros votos,
Entre os males, que sentia.

Vós sois nosso amante Pai,
Deus a lição nos ensina
Que amar nossos Reis devemos,
Por isso a nós vos destina.

Mas também por lei vos cumpre,
Que do Céu nos foi ditada;
Que devemos conservar
Nossa Pátria libertada.

Pugnar por nossos Direitos
Não é desobediência, 
Pois a Natura o não proíbe,
Nem a mesma Suma Essência.

É de razão, de justiça,
Que os vassalos busquem meio
De poder à Soberania
Construir seguro Esteio.
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Nossos males são patentes,
Como o nosso sofrimento,
Da vossa fatal ausência 
Desde o saudoso momento;

Lancemos mãos do remédio
Útil ao Rei, e a nós:
É esta dos Portugueses
A sua uníssona voz,

O remédio está em pronto
Não vos há de amargo ser,
Porque o vosso, e nosso mal
Limite eterno vai ter.

Se vós, Senhor, contemplásseis
No que por vós já passara
Quando vos deram a nova
Para o Reino tão amara:

De qu’ os vândalos chegavam
Com projeto solapado
De vos roubarem o Cetro,
E ver-vos maniatado!

Quando o Céu, que o Reino ampara,
Vos fez sobranceiro ao mal,
E que para América fostes
Saudoso de Portugal!

Quando enfim no triste Lance,
Jurastes entre pesares,
De voltáreis outra vez
Aos vossos paternais Lares!

Se trouxésseis à memória
Do vosso Povo a orfandade
Sem ao menos ter recurso
Sua triste soledade!

Se vos lembrasse a energia
Com que lutara co’ imigo,
Exposto a perder a vida
Da guerra no mortal perigo.
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E vencendo tantos danos
Sempre afoito, e prazenteiro
À custa das vitais forças,
E do seu próprio dinheiro!

Segurando-vos a Coroa,
Que estava em vós vacilante!...
Quanto deve a Sob’rania
A um Povo que é tão amante!

Mas ficaram esquecidos,
Povos, tão amargurados,
Bem que o vosso coração,
Não sofre ver desgraçados.

Vimos a Tropa mal paga,
Cujo excessivo desgosto
Só podemos ver extinto
Em vinte e quatro de Agosto.

Sem crédito o Erário vosso,
Sem crédito as vossas Graças,
Porque estavam dissolvidas
De vossas rendas as massas.

Não se pagavam as tenças;
O bem público deu queda,
E quem mais lhe auxiliou
Foi este papel moeda.

As bases de todo o império
O Comércio e Agricultura
Sujeitas à decadência,
Flageladas pela usura.

A Marinha tão precisa
Nas circunstâncias presentes
Para evitar tantos roubos,
Que fazem os Insurgentes...

Estradas, apodrecida
Nestes Portos ancorada,
Apesar desses direitos
Para ela ser conservada.
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As fábricas sem recurso
De poderem trabalhar
Para tão ágil Nação
Os seus braços empregar!

O justo prêmio negado
Suplantado o merecimento;
Ressalvado o Criminoso
E a Inocência em tormento!

A Moral do belo tempo
De nosso país venerada,
Exposta a toda a licença.
Sem poder se restaurada!

O lindo Sexo sem meios
De poder ser educado,
E nem menos lucros tira
Dos trabalhos a qu’é dado!

A grande necessidade
De Colégios propagar,
Para a geral instrução,
Sem nunca poder lembrar!

Tudo quanto era preciso 
Para o bem do nosso Estado,
No lago do esquecimento
Nós o vimos sepultado!

Mas Graças à Providência,
Que nos deu resolução
Para, Senhor, vos prestarmos
Divinal Constituição!

Ela será o Farol
Que guiará vossos passos
Do Político Governo
Nos Lusitanos espaços.

Com aquela hão de animar-se
Artes, Comércio e Cultura:
Religião, e costumes
Tomarão nova figura.
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Vós sereis um Rei Feliz,
Intrépido, e Sobranceiro
Aos vis tramas da Impostura, 
Do malvado Lisonjeiro!

Vereis a Tropa contente,
Tanto no mar, como em terra;
Pronta sempre a defender-vos, 
Sem temer a dura guerra;

Vereis construir Colégios
Para a geral instrução,
Onde adquirir a Mocidade
A perfeita educação.

Vereis crescer as Riquezas
Do vosso País Natal,
Sendo sempre por Astrea 
Bafejado Portugal.

Tudo quanto é privativo
Do vosso Real Poder,
Vai ficar mais radicado
Para mais durável ser.

Em qualquer adversa crise
Tereis sempre um forte escudo
Em nossa geral vontade,
Que para vós vale tudo.

É fiel o Luso Povo,
Todo o vosso bem deseja,
Desde que vos obedece,
Vós tendes prova sobeja.

E que mais quer um Sob’rano
Do que amar vassalos seus,
Qu’ a César dão o de César,
E a Deus tudo o qu’ é de Deus?

Estas verdades eternas
Como tais as contemplai,
E o valor que todas têm
Por vosso amor estimai.
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Segui, Senhor, as pisadas
Dos vossos predecessores,
Que d’ eternas palmas foram
Por seu Governo credores.

Vós sois filho de tal Mãe
A mais terna, e virtuosa,
Que fez época na História
Por feliz, e gloriosa.

Praticai suas virtudes,
Com as quais fostes nutrido;
Dos Vassalos que Regeis
Nunca sereis esquecido,

Senhor aos Céus graças dai
Pela ventura do presente,
Que mais vos segura a C’roa
E o Povo deixa contente.

A Santa Constituição
De Régio Grado aceitai;
Vosso Coração ao nosso
Estreitamente apertai.

Nós não queremos Padrasto,
Amamos Dom João Sexto,
Para obrarmos o contrário
Nada nos serve de texto.

Todo o mundo é testemunha
Da exímia confiança.
Que os Vassalos Portugueses
Têm na Casa de Bragança.

Jamais nos esqueceremos
Do Trono de um tal Governo,
Que por ser maravilhoso
Seu Louvor será eterno.

Desculpai, Senhor, vos rogo,
A minha humilde Camena; 
Que das queixas que rimara
Tem a mais amara pena.
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Formar queixas sem razão,
Não dar às coisas desconto,
É suplantar a prudência,
Que é da virtude o mor ponto.

Porém quando o mal acerbo
Exaspera a paciência, 
Aplicar-lhe o curativo
Não é faltar à prudência.

Nós sabemos, que direto
Dano algum não haveis feito,
Porque de Morais Virtudes
Santuário é vosso Peito

Mas a prática daquelas
Embargavam os traidores,
Assim como sufocavam
Os nossos justos clamores.

O Sob’rano qu’ aos Vassalos,
Promover-lhes bens deseja,
Quando eles lhe requerem
D’ escutá-los não se peja.

Vós quereis, sim ouvirmos,
Nisto mostráveis canseira,
Porém dela o resultado
Passava pela fieira:

Aos validos só convém
Que entre em Palácio a Mentira,
E por isso a sã Verdade
Às portas dele suspira

Eis aqui porque somente
Para nós tendes vivido
Não como pai benfazejo,
Mas como Rei iludido.

Vós sois qual a linda planta
Sufocada por abrolhos,
Cuja beleza mal pode
Atrair os nossos olhos.
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Ah! Vinde, Senhor, vos rogo
Em Portugal habitar,
P’ra que possais de mais perto
Nossos votos aceitar.

Bem quais ovelhas errantes
Pelo seu Pastor balando;
Tais há muito nós vivemos
Por vós saudosos chorando

Não faltou quem vos tirasse
Da lembrança, Portugal,
Querendo-lhe não mostrásseis,
O vosso Amor Paternal.

Ah! Vinde, Senhor, vos rogo
Pôr termo à nossa Saudade,
Entre nós em paz gozar
Nossa Pátria Liberdade.

Se as vozes do Coração,
Que se praz de ser singelo,
São da eloquência vera
O mais adequado modelo;

Desprezar não podereis
Quanto em meu verso vos digo;
Ditoso eu me julgarei
S’ ele merecer vosso abrigo.

Dilate o Céu vossa vida,
Que muito nos é mister,
Para que a nossa glória
Perdurável possa ser.

FIM
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A SUA MAGESTADE FIDELÍSSIMA
O

SENHOR

DOM JOÃO VI.

S O N E T O.

 REI portentoso, do Teu Povo amado,
 Ah! Se até agora Alto respeito havia
 Ao Pai, ao Benfeitor, que nos Regia,
 Quanto deve ser hoje respeitado!

 À sombra de um Monarca eternizado
 Pesava sobre nós a Tirania,
 Que as Leis a seus caprichos infringia,
 Tornando ao mesmo Povo desgraçado.

 A Justiça, a Razão dos Pretendentes,
 O Bem do Povo, que sem ser ditoso
 Nunca são os impérios florescentes:

 Tudo estava num estado lastimoso!!! (a)

 Porém, graças aos Céus, aos Céus clementes
 Que fizeste o Teu Povo venturoso.

Ao Sereníssimo Senhor DOM PEDRO DE
ALCÂNTRA, Príncipe Real do Reino Unido

De Portugal, do Brasil e Algarves.

S O N E T O.

 PRíncipe excelso. Tua excelsa glória
 Em torno aos Numes imortal se aclama,
 E nas tubas altíssonas da Fama
 Levada foi ao Templo da Memória.
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 Alcançando, Senhor, alta vitória
 Do mesmo Povo, que Te adora, e ama,
 Terá mais brilho, que de Febo a chama
 O Teu Nome nas Páginas da História.

 Qual Tito suplantando a Tirania,
 Mas com desvelos paternais, e novos
 Venturosa fizeste a Monarquia.

 Se crescerem, Senhor, estes renovos,
 Em memória de tão alegre Dia,
 Terás por Trono os Corações dos Povos. 

À Invicta Nação Portuguesa.

S O N E T O.

  MATRONA invicta, triunfaste altiva
 Dos pérfidos Mandões, que te oprimiam;
 E se eles de Teus males se nutriam,
 Tu quebraste-lhe o orgulho à força viva.

 Tua Empresa feliz foi decisiva;
 A medo, e por capricho combatiam
 Os Monstros da opressão, já quando viam
 De seu lado a fortuna fugitiva.

 Já não impera o túmido Egoísmo,
 Que até o próprio Trono escravizava
 Escudado das Leis do Despotismo!

 Oh! Quanto o esplendor seu o vil manchava!
 Mas refine da morte o paroxismo.
 Já que do nosso mal tanto abusava.
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À mesma Nação.

S O N E T O.

 EXULTA, Nação minha, enxuga o pranto,
 Que o férreo jugo derramar fazia,
 Renasça em Ti a cândida alegria,
 Torne-se a amarga dor em doce canto.

 Se o crime baqueou, suspenda entanto
 A Justiça, que o crime perseguia;
 E livre da opressão da Tirania
 Das leis, em doce paz, Te cubra o manto.

 Já que ganhar pudeste alta vitória,
 Do Luso Império, que oprimido estava,
 Levanta o Trono, ressuscita a glória.

 Tua perda cruel se maquinava;
 A punição enfim seja notória
 De quem as setas contra Ti vibrava.

À mesma.

S O N E T O.

 SE Grécia, e Roma, em tempos venturosos,
 Por seus sábios Governos se ilustraram,
 Se feitos imortais as sublimaram,
 Não tens inveja a seus Anais famosos.

 Com pasmo sulcam mares procelosos 
 Heróis, que teus Anais abrilhantaram;
 As Nações assustadas escutaram
 O pregão de seus feitos portentosos.

 Quando entre sábias Leis resplandecias,
 Sempre domaste, com valor ingente,
 Os povos, que sem medo combatias.
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 Mas ah! Quanto te faz hoje eminente
 A reforma de abusos, que sofrias,
 E o Príncipe que tens à Tua frente! 

M O T E.
Defender os Pátrios Lares,

Dar a vida pelo Rei,
É dos Lusos valorosos

Caráter, costume, e Lei. (b)

Glosa.

         I.           III.
JÁ punida a crueldade           Quando a França rompe irada
Nossas queixas não reprime;       Os ferros da Tirania,
Por entre as trevas do Crime       Tolda o Crime a luz do dia
Raiou a Luz da verdade.          De sangue fica inundada.
No templo da Lealdade          Portugal levanta a espada,  
Cultos puros singulares          E doma os vis orgulhosos,
Ofertando em seus Altares        Só com rasgos generosos,
Puderam, contra os Tiranos,       Pois detesta o crime rude;
Denodados Lusitanos           Mas esta grande virtude
Defender os Pátrios Lares.        É dos Lusos valerosos.

         II.         IV.
Nos Monstros, o Bem do Estado     Aprendei, Nações briosas,
Era tudo fingimento;            A manter vossos direitos
Por seu impulso violento         Sem romper humanos peitos
O Trono estava abalado.         As espadas sanguinosas
Contra o partido malvado        Sem que sejais cavilosas
Se opõem os filhos da Lei.         Vossa fortuna fazei;
Tremei, ó Monstros, tremei        De injustas guerras tremei;
De tornardes a agitá-los,          Pois não é Nação perfeita;
Pois sabem os bons vassalos       Nação que pouco respeita
Dar a vida pelo Rei. (c)               Caráter, costume, e Lei.

Ignácio José Correa Drummond
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NOTAS

(a) Por ser dotado de um coração assaz generoso, sinto ver-me nas circunstâncias de fazer 
subir à Soberana Presença de SUA MAJESTADE justíssimas queixas contra as pessoas 
que retardaram os Despachos às minhas representações; de cujas pequenas mãos dependi 
sempre, sem o menor recurso. Como Procurador da Câmara da Cidade do Funchal 
da Ilha da Madeira, nada obtive em benefício do Povo dela, no longo período de dois 
anos e dez meses, que tenho residido nesta Corte, o que deu motivo a me suspenderem 
as mesadas; perdendo além disso, em consequência de outros negócios, que me foram 
encarregados, e que ainda estão por Despachar, a proteção dos meus parentes, e amigos, 
a ponto de estar fazendo, há mais de um ano, todas as despesas a minha custa.

(b) Não era da minha intenção glosar esta Quadra por ter sido glosada no memorável 
Dia 26 de Fevereiro próximo passado pelo Senhor Bernardo Avelino Ferreira e Souza, 
em que reconheço toda a superioridade tanto em talentos, como em estudos; porém o 
Manifesto aos Soberanos e Nações da Europa suscitou em mim tal desejo de a glosar, 
que não pude resistir a ele.

(c) Estas duas primeiras Décimas aludem em parte ao desgraçado partido da Independência, 
que com razão devíamos temer.
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A Sua Alteza Real o Sereníssimo Senhor DOM PEDRO
D’ ALCÂNTARA.

SONETO.
1.º

 AS Virtudes, Senhor, que Tens mostrado
 São Virtudes que os Tronos desconhecem,
 Porque aos Reis só lisonjas se of’recem
 Quando mesmo naufraga a Nau do Estado

 Do Político Horizonte carregado,
 Apenas grossas nuvens aparecem,
 Sábio prevines os tufões, que crescem,
 Qual Nume Tutelar dos Céus baixado.

 Aplacada por Ti a tempestade,
 Ao Povo Deste logo alta esperança 
 De perene feliz tranquilidade.

 Nova Grandeza, e novo Brilho alcança,
 Recordando os Anais da Antiguidade
 O cimento da Glória aos Reinos lança.

Ao mesmo Sereníssimo Senhor.

SONETO.
2.º

 O Céu, que aos nossos rogos foi propício
 Para ser a Nação ao Trono unida
 O Céu, que ao nosso ser deu nova vida,
 Em Ti nos aumentou seu benefício.

 Levantaste com glória o Edifício
 Da Nação belicosa, e destemida;
 Seja sempre por Ti aos Céus erguida,
 Sem tocar da indolência o precipício.
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 Se valente retalha ardor guerreiro
 Indianos broqueis, Mouros arneses,
 Quando Lísia não geme em cativeiro;

 Sem receio a Potências, nem revezes,
 Admire o Nome Teu o Mundo inteiro,
 E respeite o valor dos Portugueses.

A Sua Majestade Fidelíssima EL REI NOSSO SENHOR,
pela sua saída da Corte do Rio de Janeiro.

SONETO.

3.º

 SE em desgosto mortal, na Tua ausência,
 O Povo deixas do Brasil frondoso,
 Que sempre humilde, sempre, respeitoso,
 Cultos rende ao Teu Ser, à Tua Essência:

 Tu sentes, grande Rei, igual violência
 Neste lance aflitivo, e doloroso;
 Pois sempre provas Deste de Piedoso,
 E Tens manifestado Alta Clemência.

 Sulca feliz os dilatados mares,
 Logo o Teu Coração, na dor gemendo,
 Alívio encontrará nos Pátrios Lares.
 
 Mas o Povo, q’Alto Pai ficou perdendo,
 Espera que o Atenda em seus pesares
 O Herói, que o Brasil ficou Regendo.
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Quel que fût de mes vers le prix ou le bonheur,
    GRAND PRINCE, ma Muse timide
Ne te les eût offerts que dans le fond du cœur.

                        Crébill[on]. Vol. 3.

O Homem favor, e asilo ao Homem preste;
Mútua Beneficência os Entes ligue!

                        Boc[age]. Vol. 11.
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SENHOR,

NÃO obstante as minhas Poesias Constitucionais, ou já particularmente repe-
tidas, ou recitadas no Teatro Nacional por ocasião de seus augustos Motivos, 
haverem dos ilustrados Cidadãos Fluminenses conseguido um acolhimento 
benéfico, e geral, como sempre atribuí esta fortuna ao entusiasmo do Objeto, 
e nenhumamente à beleza dos Versos; a maior parte destes persistia inédita, 
e assim permanecera, se a Bondade de Vossa Alteza Real, não se limitando a 
lhes prestar um gasalhado honroso, deixasse de elevar-se a ponto de ordenar-
-me fizesse imprimi-los.

Continuando porém no pressuposto de que o resultado pecuniário destes 
insignificantes trabalhos não reverta em minha utilidade, mas sim a prol de 
algum Estabelecimento filantrópico, eu me lembrei de fazer a Impressão a 
favor do Montepio Literário desta Corte, menos com o fito de avultar o seu 
nascente Cofre com tão limitado produto, do que de talvez promover destarte 
a lembrança de socorrer-se, e aumentar-se este Manancial de Benefícios, 
que,  na frase de Xenofonte, são troféus, que, levantam sobre  os corações 
dos Homens.

Digne-se Vossa Alteza Real permitindo como Príncipe conhecidamente 
Constitucional, que Seu Augusto Nome decore a frente desta coleção, aceitar 
na sua oferta um testemunho  fiel, e irrefragável da mais alta, e respeitosa 
consideração, com que tenho a honra de ser 

                                                       SENHOR
                                                                De Vossa Alteza Real 
                                                        O mais humilde súdito
                                              Bernardo  Avellino Ferreira e Souza

No Dia 7 de Junho tomando posse a Excelentíssima  
JUNTA PROVISÓRIA.
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S O N E T O.

CAMÕES ressurge! Os votos consagrados
 Da NAÇÃO hoje vida te recobrem!
 E ao Plectro os sons divinos te redobrem
 * As Armas, e os Barões assinalados!

 Os Louros com Oliva entrelaçados
 Na Frente dos Heróis tuas mãos dobrem!
 Ornados de saber nunca soçobrem,
* E não menos d’esforço aparelhados!

À Pátria sendo prestadio esteio,
 Cantos removem seu perigo adverso...
* Mas, louvar os meus próprios arreceio:

 Ah! Aprestem-se as Liras do Universo!
 Dos Nomes imortais se torne cheio,
 * Se tão sublime preço cabe em Verso.

À Primeira Sessão da Excelentíssima JUNTA PROVISÓRIA,
no dia 20 de Junho.

S O N E T O.

QUE alegre, que não vista, e grata Aurora
 À Terra Fluminense hoje se avança!..
 Daqui vegeta lúcida Esperança,
 O germe do Prazer dali vigora!

 Nesta parte raiz profundo escora
 O mui bem-quisto Ramo de BRAGANÇA;
 E o fruto da letal desconfiança
Ness’outra parte lívido descora!

A quem a respeitosa Probidade,
 De Cultores profícuos se desvela
No Campo da geral fertilidade!
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 Além se amima, e cuida, e trata, e zela
 A Árvore: da jocunda Liberdade!..
 Cidadãos, repousai à sombra dela!

A SUA MAJESTADE O Senhor Dom João
VI REI CONSTITUCIONAL do Reino 
Unido de Portugal, Brasil, e Algarves.

Havendo jurado a CONSTITUIÇÃO no 
Memorável Dia 26 de Fevereiro.

S O N E T O.

Boníssimo João, mais Pai da Pátria
Que Brutos, ou que Augustos, ou Trajanos!
      Sá Miranda a El Rei Dom João III.

Ao socorro da acesa Fantasia,
 Entrando afoito os Pórticos da Glória,
 Folheio o Livro da imortal Memória,
 Q’os Fastos dos Reis Lusos descrevia.

 Tuas Leis, Fundador da Monarquia,
 Tornavam de ouro as páginas da História!
 Do Primeiro João era notória
A fortuna que aos Povos concedia:

O Quarto revocou a Liberdade
 Dos Foros mal sustidos, que soubera
Ceder-te ao braço, vastadora Idade!

 E ao SEXTO, que de novo a concedera,
 Gravou esta Inscrição fiel Verdade:
 = Mais glória não pertence à Humana esfera. =
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A SUA MAJESTADE A RAINHA CONSTITUCIONAL
do Reino Unido de Portugal, 

Brasil, e Algarves.

S O N E T O.

Tem mais sublime a índole que a Sorte,
Maior o coração que a Dignidade!
              Boc. Tam. III.

PELA força não só, nem por grandeza
 Se torna o Régio Nome respeitável;
 Deifica-o a ternura, o gênio afável,
 Mui louçãos atavios da Beleza:

 No Dia, em que o Brasil deu mais firmeza
 Ao Trono, desde então inabalável,
 Mostraste ao GRANDE REI quanto era estável
A grã fidelidade Portuguesa 1.

Dos Vergeis Ulísseos, que hoje animares
Co’o riso do Teu rosto prazenteiro 
Qu’ outrora fez vaidoso o Mansanares,

 Escuta os votos do fiel Janeiro,
 Tão prestes repetidos pelos ares,
 * Que nenhum dizer pode que é primeiro.

1 Bem notórios são o júbilo, e o entusiasmo verdadeiramente Constitucional, com que 
SUA MAJESTADE no Dia 26 de Fevereiro em uma das janelas do Real Paço, falando 
a Seu Augusto ESPOSO, elogiou o caráter fiel dos Portugueses.
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A SUA ALTEZA REAL O Sereníssimo 
PRÍNCIPE CONSTITUCIONAL do Reino 

Unido de Portugal, Brasil, e Algarves,
e REGENTE do Brasil, pelo mui heroico

empenho, com que no Dia 26 de Fevereiro
Aderiu à CAUSA CONSTITUCIONAL,

e Trabalhou para o bom resultado da Mesma. 

S O N E T O.

NÃO é, não é, SENHOR, a longa idade,
 Q’ao Teatro d’Heróis franqueia as Cenas:
 Dão num Século a morte ações pequenas,
 E as grandes num momento a eternidade.

 Entanto que em submersa escuridade
 Jaz com desprezo o nome dos Porsenas,
 Duram ainda os Sólons, qu’à sábia Atenas
Deram as Leis de santa utilidade.

Brilha, prospera, ó Astro de BRAGANÇA,
Que de Colombo nos Céus mostrar soubeste
O sinal da pacífica bonança!

 Imortal ainda Jovem te fizeste;
 E um dom, que muita idade não alcança;
 Antes do lustro quinto já tiveste.
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A SUA ALTEZA REAL a Sereníssima Senhora
DONA MARIA LEOPOLDINA JOSEFA

CAROLINA, Princesa Real do Reino
Unido de Portugal, Brasil, e Algarves.

S O N E T O.

DE Zenóbia soberba, e majestosa
 Cai a glória fatal no Estígio lago;
 E a triste Fundadora de Cartago
 Ao olvido se entrega infortunosa:

 Esquece-nos Camila portentosa,
 Que do filho d’Anquises fora estrago;
 Na História fica um nome quase vago,
O de Pentesileia valerosa.

Gozar Impérios, erigir Cidades,
A despeito do sexo ter bravura, 
São brasões, a que sorvem as idades:

 De LEOPOLDINA a glória é demais dura:
 Que suas virtuosas qualidades
 Têm sobre os corações base segura.
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Aos Sereníssimos PRÍNCIPES DA BEIRA.

S O N E T O.

Dos Reis o maior Rei, qu’em Lísia vejo,
 Deveu-o a Monarquia Lusitana
 Aos Laços de João, e Mariana,
 Excelsos Troncos do Danúbio, e Tejo:

 Que bens se esperam no ditoso ensejo,
 Em qu’a ’STIRPE vigora mais qu’humana
 De PEDRO, e LEOPOLDINA Soberana
Excelsos TRONCOS do Danúbio, e Tejo!

Co’a doce viração do amor Paterno
Medrai, Ramos gentis, sacros Renovos
Das virtudes, que tem o PAR mais terno!

 E, Assombrosos crescendo em tempos novos,
 Tenha a CONSTITUIÇÃO asilo eterno
 Naqueles, que hão de ser Pais de seus Povos!
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Aos Sábios REPRESENTANTES da Heroica
NAÇÃO Portuguesa.

S O N E T O.

AOS sopros de uma brisa lisonjeira,
 Anilados os Céus, planos os Mares,
 Deixa o Nauta inexperto os Pátrios Lares,
 E segue afoito a líquida carreira.

 Mas aquele, que viu doutra maneira
 Ondas soberbas açoitando os ares,
 Maneja o leme em hórridos lugares,
E desvia do escolho a Nau veleira:

Tais nos destros PILOTOS, qu’a Manobra
Dos fortes Nautas com presteza exigem,
O saber, e a coragem se redobra.

 Da bonança geral serão a origem:
 Ó Povos! Descansai; já não soçobra
 O Baixel da NAÇÃO, qu’Eles dirigem!
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À cordial União da Tropa Portuguesa de 
Ambos os Hemisférios.

S O N E T O.

Ao Reino cumpre em todo ele
Ter a quem o seu mal doa.
         Sá de Miranda. Cart. II.

NOS bravos Filhos do valente Marte
 O Gênio Nacional velando amigo,
 Já no Mundo moderno, já no antigo
 Sentimentos leais sempre reparte.

 Arvora-se das QUINAS o Estandarte,
 Desce a Discórdia ao fúnebre jazigo,
 E Pátria é salva do nutante p’rigo;
Que os Lusos Lusos são em toda a parte.

Santa CONSTITUIÇÃO, tu foste o Laço,
Que, os despotismos malogrando enormes,
Ligaste os Povos em perpétuo abraço!...

 Graças aos pensamentos uniformes!
 Eis, apesar do imenso, equóreo espaço,
 * Os Homens todos uns, irmãos, conformes!
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No Dia 24 de Agosto, feliz Aniversário da
Nossa Regeneração Política

S O N E T O.

APENAS troa na Divina Esfera
 Da Santa Liberdade o som primeiro,
 Que o júbilo geral de um Povo inteiro
 Dos corações briosos desprendera:

 Ante o Sólio do REI, que os Reis impera,
 Mostra-se AFONSO, o ínclito Guerreiro;
 Nem o deslumbra o esplêndido luzeiro;
Que já na Terra a ele se afizera.

“Qual desceste, SENHOR (lhe diz) outrora,
Dourando os Ares do Sagrado Ourique,
Nos Ares Portuenses fulge agora!

 A Lísia o fogo Teu se comunique,
 Voe ao Brasil a chama benfeitora;
 E a Obra Tua, e minha eterna fique!”



161

À Heroica, e Leal Cidade do Porto.

S O N E T O.

De mãos dadas co’ a sã Filosofia
A meiga Humanidade vai roçando
Os maninhos da ’stúpida Ignorância.
                Filint[o] Elis[io].

BEM hajas, grande, intrépida Cidade,
 Pátria do bom Moniz, ilustre Porto,
 Que o lume reacendeste semimorto
 * Da casta, foragida Liberdade!

 A Inocência, a Virtude, a Probidade
 Ao brado nobre teu sentem conforto;
 E abisma-se do Inferno o horrendo aborto
Desonra, Escravidão, Barbaridade.

Qual tu, Lísia fiel um grato abrigo
Franqueia aos Rasgos teus, mostra vanglória
Em ver teu facho, e concordar contigo:

 Razão era mui justa, e bem notória
 Que a mesma, que deu nome ao Reino antigo,
 Fosse o berço também da sua glória.
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E L O G I O,
QUE

AO MAIS QUE NUNCA FAUSTO
ANNIVERSARIO

DE

SUA ALTEZA REAL O SERENISSIMO 
SENHOR

D. PEDRO DE ALCANTARA
PRINCIPE REGENTE

DO BRASIL

MUI CORDIAL, E RESPEITOSAMENTE

O SEU MAIS HUMILDE, E RESPEITOSO SUBDITO

BERNARDO AVELLINO FERREIRA E SOUZA.
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Quæ cura..................................
Plenis honorum muneribus tuas
....................... virtutes in ævum
      Per titulos memoresque fastos
Æternet? o, qua Sol habitabiles 
Illustrat oras, MAXIME PRINCIPUM!2

                     Horat. Lib. 4. Od. 14.

E L O G I O.

Por ti fogem de nós comuns desastres,
Venturas entre nós por Ti florescem;
O Céu Te inspira, o Céu Te galardoa,
E etéreo resplendor Teus ANOS c’roa.
            Boc[age]. Tom. III.

NEM sempre a Adulação abominosa,
A Justiça, e dever menoscabando, 
Lisonjeiro turíbulo meneia, 
E manda ao Trono incenso lisonjeiro,
Grato só a quem é do Trono indigno!
Quando a Virtude brilha sobre o Sólio,
Então, rompendo a fúlgida verdade
Por entre as nuvens do cerrado engano,
Aparece qual é, nem se atavia
De excogitados termos, que mil vezes,
As infâmias de Nero aquilatando 
Co’as virtudes de Tito, deixam dúbios
O crime, e a honra, o mérito, e a nequícia;

2 [Augusto] com que honras plenas [do Senado] e cargos do povo possa o eterno calendário 
imortalizar tuas virtudes e torná-las imemoriais. Ó maior dos príncipes por quem o sol 
ilumina o mundo habitável.
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Não é devido o encômio a só Grandeza,
Nem o gabo inerente à Dignidade!
Os louvores aos Reis só devem dar-se
Porque a Nação, que os fez, aditar saibam,
Porque, sendo Homens, nos pareçam Numes:
Não de outra sorte conseguira Altares
Do Povo Quirinal o Divo Augusto,
Que as férreas portas do bifronte Jano
Benigno soube ferrolhar três vezes;
E assim votos, e bênçãos nos merece
O PRÍNCIPE Melhor, que ao Térreo Globo
Aponta o dedo trêmulo do Tempo;
Que, Alcides novo destroncando as hidras
Da Intriga, da Ambição, e da Lisonja
(Meta aos trabalhos seus o bem dos Povos)
Os lumes fitos no fanal da Glória,
Imagina, e consulta, e move, e aumenta
Os bem cuidados meios, que desviem
De hórridas Sirtes o Baixel do Estado,
Que a Razão muito mais do que a Fortuna
Lhe dera ao sábio, próvido Governo.
Oh! Terra de Cabral! Por vezes duas
Teu Anjo Tutelar O tens já visto!
Ou quando troa em teus soberbos montes
(Erário da opulenta Natureza)
O brado, que os Direitos nos revoca
No vórtice da idade submergidos; 
Ou quando surda Intriga quer minar-te
Social Edifício... mas lancemos
Do esquecimento o véu na Cena infanda;
E o fulgor deste DIA nem se tolde
Da tênue sombra de evadidos males!...

Salve, DIA Imortal, que do áureo Cofre
Dos reservados bens soltara ufana
Do Sumo Arquitetor a Destra excelsa,
Quase não paga de te haver formado
Como àquele, em que Febo a vez primeira
Doura as montanhas, e prateia os mares,
* E mete o Dia por o largo Mundo!
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Salve, Grande NATAL, que jubiloso 
Viste a celeste, cândida Virtude
Velando o Berço do Preclaro INFANTE,
Esperanças então, hoje delícias
Dos egrégios dois Mundos, Velho, e Novo!
Viste a Razão sisuda em torno a Ele
Congratular-se do Vindouro ALUNO;
E do seio de Jove, onde então era,
O maior bem dos Céus, o mais ditoso,
Santa CONSTITUIÇÃO fadar-Lhe os dias,
Em que previra ter seguro apoio.
Se até agora fulgiste em nossos Fastos
Sempre tão suspirado, e grande sempre,
Nunca mais grande, nem sequer tamanho
Tens despontado às preces fervorosas;
E os, que Natais do PRÍNCIPE brilharam,
Já do PRÍNCIPE HERÓI ao NATAL cedem.

Vimos há sete Sóis3 quanto Prudente,
Solícito, e Fiel, e Sábio, e Forte,
Revocando o sossego foragido,
Nos assegura a paz, adita a glória
Q’hoje nos fidos corações repousam:
Fausto prelúdio ao NATALÍCIO Fausto!
Assim, antes que a Alâmpada Fébea
Derrame as luzes pelo etéreo espaço,
A Aurora multicor lhe ensaia o brilho,
Nos fermosos listões aurirrosados!
Eia! Exulta, ó Brasil, palmeia ufano
Este DIA Maior, que nos teus Fastos
Gravar pudera a próspera Ventura!
Olha-o como penhor de tantos dias
Perenes, fortunosos, que te esperam!

3 Do dia 5 de Outubro é datada a Proclamação, em que Sua Alteza Real usando das ex-
pressões mais Constitucionais, e convincentes exorta os Habitantes do Rio de Janeiro a 
que recuperem a tranquilidade de espírito, vacilante por boatos, sem outro fundamento 
que a malevolência de alguns perturbadores da boa Ordem.
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Ah! Bendize o CONGRESSO Majestoso,
De que hão de deslizar-se às margens tuas!
Dobra os votos, as súplicas, as preces
A prol do Grande REI, que os sacros Foros
Da Humanidade livre, e desopressa
Jurara de manter no Império Triple;
Respeita, consolida, adora, e louva
Sábia CONSTITUIÇÃO, qu’indissolúveis
Os laços Fraternais tornando aos Homens,
Faz travarem-se as mãos de Polo a Polo
Assim a alta NAÇÃO, que soube outrora,
Em seus términos; curtas mal sustida,
Co’a espada demarcar em longes Climas
Terreno, onde a glória lhe coubesse,
Um dia, realçando mais seu Nome,
Conseguirá por Feitos nunca feitos
* Que por ela se esqueçam os Humanos
* D’Assírios, Persas, Gregos, e Romanos.

A D V E R T Ê N C I A.

Ainda que dou a esta Obra o Título de = Coleção de Versos Consti- 
tucionais = não reimprimo todavia os que recitei no Teatro Nacional em as 
Noites dos Dias 26, 27, e 28 de Fevereiro, por serem propriedade dos Expostos 
da Santa Casa da Misericórdia, a benefício dos quais se acham à venda por 
160 réis na Loja do Tesoureiro dos mesmos José Lopes Coelho Coutinho 
na Rua do Ouvidor N. 41; assim como a presente Obra por 320, na rua da 
Quitanda na Loja de Livros de Manoel Joaquim da Silva Porto, Tesoureiro 
do Montepio Literário.
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Bons conselhos que se dão
Não se devem desprezar;
E às vezes tão úteis são
Que mil bens podem causar
Quando ouvidos se lhes dão.

            Anônimo.

A VERDADE
EXPOSTA

A SUA MAGESTADE
FIDELISSIMA

EPISTOLA.

 SE eu por minha longa idade
 Muito Alto Rei e Senhor,
 Posso ter a liberdade
 Com zelo, respeito, e amor
 De vos mostrar a Verdade

 Não julgueis isto demência;
 Dai-me, benigna atenção;
 Porque farei, com decência, 
 Que não abuse a razão
 Da Vossa Augusta Paciência.

 Teive, Miranda, e Ferreira,
 E outros muitos Escritores
 Seguiram igual carreira
 A seus Reis, Altos Senhores,
 Brindavam desta maneira.
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 Eu querendo-os imitar,
 As circunstâncias me pedem
 Deste arbítrio mão lançar;
 Elas por mim intercedem,
 Para o perdão alcançar.

 Vós mui bem sabeis, e eu sei
 Que um Rei não é Rei sem Povo,
 Que sem infringir a Lei,
 Sem que seja caso novo,
 Se queixa o Povo ao seu Rei.

 Em Vós, Senhor, confiança
 Tem eterna o Povo Luso;
 O seu amor o afiança;
 E de o conhecer tem uso
 Toda a Casa de Bragança.

 Os que nascem para Reis,
 Têm sublime Dignidade:
 E Vós mui bem conheceis
 Quanta responsabilidade
 A todos impõem as Leis.

 Inda que queira ser reto
 Monarca às virtudes dado,
 Conheço que o seu Projeto
 Um Secretário de Estado
 Lho pode mudar de aspecto.

 Não pode dar prêmio justo,
 Nem castigar o culpado,
 Que não seja a muito custo
 Dos que o cercam enganado
 Parece um Monarca injusto.

 Do que em Palácio se passa
 Eu em dúvida não entro;
 Pois sabemos por desgraça,
 Que os que vivem lá por dentro,
 Nunca se empenham de graça.
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 Lícito agora me seja
 Usar eu desta expressão
 Porque a verdade se veja
 Até o império da ambição
 Tinha alicerces na Igreja.

 Padre, que a bolsa esgotava
 Benefícios acolhia,
 Quatro, e cinco desfrutava;
 E a maior parte vivia
 Só das Missas, que alcançava.
 
 A peso de bom dinheiro
 Pretensões se conseguiam,
 Quem mais dava era o primeiro
 Talvez o mesmo fariam
 Lá no Rio de Janeiro!

 Pelo interesse danado
 Perdia a razão o trilho
 O mérito abandonado;
 Davam-se ofícios ao filho,
 Só porque o pai fora honrado.

 Mui pouco, Senhor, convém
 Que um com quatro ofícios viva:
 Que além de os não servir bem,
 Deles a outro homem priva,
 Que nem sequer um só tem.

 Vemos que uns alcançam tudo;
 Outros não alcançam nada
 Quem tiver juízo agudo,
 Bem pode dar na malhada
 Inda que o dinheiro é mudo.

 Vendo um Rei que um seu valido,
 Que muito pobre vivia,
 Tinha em breve enriquecido,
 Com semblante austero um dia
 Fez com que fosse inquirido.
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 Porque saber lhe convinha,
 À vista de um tal recheio,
 Sem ter de Condão varinha,
 Onde alcançou, donde veio
 Tanto cabedal que tinha.

 Descobriu as avarias;
 Dos ajustes os canais;
 As ocultas simonias!
 Confiscou-lhe os cabedais
 Para hospitais, e obras pias.

 Não é de esperar, Senhor,
 Que tenhais um tal valido;
 Mas quando algum assim for,
 Seja logo demitido
 Do Vosso Augusto Favor.

 Deve haver muito cuidado
 Em formar de humildes, nobres,
 Que um destes, empoleirado,
 É sanguessuga dos pobres,
 É grande esponja do Estado.

 Os Portugueses estavam
 Num teatro miserando!
 Todos o Reino choravam!
 Porque o viam expirando,
 Já remédio lhe não davam.

 Avareza, hipocrisia,
 Egoísmo, roubo impostura,
 Ambição, e tirania
 Era a roda mal segura,
 Que esta máquina movia.

 Posto em fuga o Numerário,
 Reinava o flagelo, a fome;
 Tudo nos era contrário;
 Só tinha papéis, e o nome
 O Vosso Real Erário.
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 Isto de Papel Moeda
 Tem Decreto, que o regula
 Mas bastante o Povo azeda
 O não saber com que bula
 A razão da Lei se arreda.

 O Decreto, que se fez
 De justos motivos parte,
 Quem a forma lhe desfez
 Recebe só uma parte,
 Paga com duas, e três.

 O pedir era uma ofensa
 Lá dentro era tudo arcanos,
 Por disfarce da detença,
 E só no fim de dez anos
 Chegava um ano de Tença.

 O Povo desesperado
 De não ser cada um Senhor
 Do mesmo que lhe foi dado!
 Vivia num dissabor
 Tudo comendo fiado

 Já de porta em porta andavam
 Homens de Hábito no peito,
 Que a tal chegar não pensavam
 Perdendo ao pejo o respeito,
 A pedir se abalançavam.

 Rogando outra gente louca
 Hábitos de Avis, ou Cristo,
 Tendo fortuna bem pouco
 De Cruz ao peito os hei visto
 Fazendo cruzes na boca.

 Também, Senhor, não aprovo
 Darem-se as Tenças, que vemos
 Pois dizia todo o Povo;
 Se não pagam as que temos,
 Por que vêm outras de novo?
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 Muita coisa há que notar
 Das que por nós têm passado.
 Mas farei por me lembrar,
 Sem ninguém ser apontado,
 Das mais fáceis de emendar.

 Pela Justiça se via
 Demasiado rigor,
 Que zelo ser parecia,
 Mas todo aquele furor
 Às mãos abertas cedia.

 Porque os crimes se abafassem,
 Presentes, e outros favores
 Era força se aceitassem
 E impunes os salteadores
 Das cadeias se soltassem.

 Eram réus seis, sete vezes
 Estes a quem se valia;
 Já se tinham por fregueses:
 E sempre se protegia
 Corja de tão boas rezes!

 As Posturas do Senado
 Sofriam dif’rente escolha;
 Tudo era prevaricado;
 Tinham mil filhos da Folha,
 E também muito enteado.

 Para uns era o rigor,
 Sem ter modificação;
 Para outros o favor,
 Ficando esta obrigação 
 Entregue às mãos de um primor.

 Portas na Cidade havia
 Porém não se examinava
 Quem entrava, ou quem saía;
 E Lisboa se entulhava
 De quem se não conhecia.
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 Em mui boa opinião
 Toda a gente tinha entrada,
 Ou fosse honrado, ou ladrão;
 Té a Rapariga achada
 Morta dentro de um caixão!

 Eu não sei quem foi o omisso
 Em descobrir o agressor
 O caso levou sumiço 
 A cena foi de terror,
 Mas ninguém soube mais disso.

 Morreu esta desgraçada
 Às mãos de gênios malditos,
 Sem ser no mundo vingada:
 Sempre fez crescer delitos
 Justiça mal praticada.

 E que vos direi agora
 Falando de miudezas
 Da Cidade, e lá de fora?
 Que, sem aumentar despesas,
 Bem podiam ter melhora!

 Os litígios, que deviam
 Dentro de um ano acabar,
 Em dez se não decidiam;
 Té que à força de teimar,
 Ambas as partes morriam.

 A mesma Real Fazenda,
 Dobrando a escrituração,
 Diminuía na renda;
 Não era oculta a razão,
 E não se lhe punha emenda!

 Havia trinta empregados
 No que dez homens fariam,
 A terem bons ordenados,
 Que os dez mais úteis seriam,
 Do que esses trinta esfaimados.
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 Buscar-se boa conduta
 Eu nisto aconselharei;
 Que o remorso às vezes luta
 Tanto com quem faz a Lei,
 Como com que a executa.

 Se estes poucos se escolhessem,
 Que a probidade provassem,
 E os ofícios se lhes dessem,
 Era bem se castigassem,
 Quando crimes cometessem,

 Mas querer mil empregados
 Com a família a sustentar,
 Que sejam fiéis, e honrados,
 Tal virtude custa a achar
 Com pequenos ordenados.

 Esta ideia suscitada
 Deve prevenir o mal,
 Que faz gente desgraçada,
 Em que a Fazenda Real
 É a mais prejudicada.

 Mas de outras coisas falando;
 Narrarei os desmazelos, 
 Com que andávamos lutando:
 Vai muito de ouvir a vê-los;
 Ao vivo os irei pintando.

 De enterros que se dirá?
 Que devia levar corte
 Luxo, que incômodos dá:
 Entra numa casa a morte,
 Leva aos vivos quanto há.

 O Defunto, homem de bem,
 Inda que pobre vivesse,
 Porque não murmure quem
 A família lhe conhece,
 Um luzido enterro tem.
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 Armação de ouro bordada,
 De oferta grosso dinheiro,
 Que indo em coche é duplicada;
 Até o sórdido coveiro
 Quer uma vela obrigada,

 Mas nem todos os Pastores
 Na ambição correm parelhas,
 Por terem lucros maiores:
 Alguns há, que das ovelhas
 Nunca foram tosquiadores.

 Deviam-se limitar
 Luxos, que os enterros têm,
 Só para não obrigar
 Uma família de bem
 Ao que não pode gastar.

 Estas coisas, que parecem
 De pouca suposição,
 De uma reforma carecem:
 E outras de igual condição,
 Que em Portugal se conhecem.

 Velhas mal morigeradas,
 As virtudes pervertidas,
 Raparigas estragadas,
 Pelo mundo conhecidas,
 Só da Justiça ignoradas.

 Quem lhes dava a criação 
 Devia logo inquirir-se,
 Sanando esta lassidão:
 E de algum modo acudir-se
 A tão grande perdição.

 Quando a noite aparecia,
 Vinha aquele imundo enxame,
 Que estava oculto de dia,
 Causando a todos vexame,
 Depois de haver Casa Pia! 
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 Se as Fábricas se animassem,
 Nova Pragmática houvesse,
 Talvez melhor se evitassem
 Estes danos, que parece
 Que da ociosidade nascem!

 As Fábricas trabalhando,
 Ocupam-se os Nacionais,
 Que estão no Reino pesando
 Cresce a indústria mais e mais,
 Os dois sexos amparando.

 Esses cobres perfumados,
 Obra de invenção Francesa,
 Estes filós, e bordados,
 De tanto luxo, e despesa, 
 Deviam ser desterrados.

 Os lavrados algodões,
 Um gênero, que nos toca,
 E vêm com outras feições,
 Só deviam vir em troca
 De laranjas, e limões.

 Este o int’resse verdadeiro
 Dar fazenda por fazenda,
 Porque o Paquete Estrangeiro
 Cobrava aqui, como renda,
 Grandes somas de dinheiro.

 De lã, de linho, e algodão
 Saem coisas delicadas
 Também temos invenção;
 Fábricas auxiliadas
 Põem engenhosa a Nação.

 As Classes de Arruamento 
 Estavam quase a fechar-se,
 E num grande abatimento
 Só faziam lamentar-se
 No meio do seu tormento.



178

 A todos causavam dó
 Os honrados Mercadores,
 Sacudindo à loja o pó
 Devedores, e Credores
 Os faziam falar só.

 A Classe dos Capelistas
 Lá tapava mais a geira,
 Porque o luxo co’as Modistas
 Quinquilharia estrangeira
 É que tinham sempre em vistas.

 Nas outras Classes, iguais
 Eram as perdas, que tinham:
 Com estes Cortes fatais
 Já muitos a quebrar vinham,
 Fazendo quebrar os mais.

 O contágio, que se chora,
 Já de mais longe nos vem;
 Ninguém lhe dava melhora,
 Sabendo-se muito bem
 Que a peste vinha de fora.

 Erros, e males coibia
 Vossa Presença Real
 E da Vossa Vinda o dia
 Esperava Portugal
 Com desusada alegria,

 Mas assim não sucedeu:
 Todo o Reino, em abandono,
 Vigor, a ordem perdeu,
 Mas sempre acatando o Trono
 Que Afonso estabeleceu.

 Trazei, Senhor, à lembrança 
 Os danos, por que passamos
 Desde o flagelo da França.
 Mas agora os descontamos
 Com esta feliz mudança!
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 O pranto então foi geral
 Vós, Senhor, também choráveis,
 Vendo o Vosso, e o nosso mal,
 Que sem remédio deixáveis 
 Órfão todo o Portugal.

 Às lágrimas mal resisto,
 Se recordo por miúdo
 Em que horror nos temos visto!
 Porém Deus, que rege tudo,
 Quis ainda acudir a isto.

 Mandou Santa Paz à Terra,
 Porque o Povo sossegasse 
 Agrilhoou crua guerra:
 E destes auxílios nasce
 O prazer, que Lísia encerra.

 Portuenses inflamados
 Deram o segundo grito
 Dos nossos antepassados; 
 Porque os reja o que há escrito
 Desses antigos Reinados.

 Para pôr a salvamento
 A Pátria, que estava em perigo
 Com heroico pensamento,
 Dão-lhe forças, dão-lhe abrigo,
 E consegue-se um portento,

 Lisboa o mesmo cobiça,
 Por modificar seu dano;
 E sem mostrar-se remissa,
 Quer em Vós achar Sob’rano,
 Na Constituição justiça.

 Fundada a Constituição,
 Demandam preceitos seus
 A restrita execução:
 Para o mundo, e para Deus
 Quem responde é a Nação.
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 Neste passo, que foi dado,
 Ficais venturoso Rei,
 E do Povo respeitado,
 Sancionando só a Lei
 Que o bom senso tem ditado.

 Ninguém Vos há de enganar,
 Que a Nação logo o conhece;
 Nem há de um particular,
 Contra o público int’resse
 As mãos a tudo deitar.
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E L O G I O.

 PEZAVAM sobre Lísia adversos Fados,
 Do Luso a Pátria sem ornato, e brilho,
 Crebros suspiros enviava aos Numes,
 E o Céu, e os Numes invocava infrene. 
 A Pátria dos Heróis que Roma altiva
 Souberam aterrar, encher de luto,
 De Cesarões, Viriatos, Apimanos
 Não bastarda, não indigna prole,
 Mal pode a mágoas, a lamentos surdos
 Da Pátria aflita limitar as queixas.
 Astrea de seus lares se ausentara
 Do fero Despotismo ao negro aspecto
 O amor da Pátria, a sã razão ser crime
 Dos Tiranos a voz preconizava.
 Arbitrário poder, sem Leis, sem freio,
 Leis amigas do Céu, nulas tornavam:
 A pública Moral se relaxava,
 Egoísmo, Ambição, tudo regia;
 E só negras paixões império tinham
 Sobre os Monstros que a Pátria assoberbavam.
 Povos que outrora se ufanavam livres,
 Nação que outrora respeitava o Mundo,
 Da Penúria nos braços... Oh lembrança!
Até dos ais, alívio de infelizes,
Vedado lhe era o mísero socorro:
Como a tímida Grei ferrenha vara
De vil escravidão marcava o passo
O Trono (oh crime!) o mesmo Trono Augusto
Que livres braços da Nação briosa
Alçado haviam no famoso Ourique;
O Trono que assombrou Nações, e o Mundo
Do Povo Português Paládio [ilegível]
Não aterrava de atrevidos Monstros 
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Audácia altiva, prepotência infame,
Ao Tito Português, ao Rei mais pio
Que Vassalos tem visto, e honrado Tronos,
Se atreveu a Lisonja, o erro, o engano;
Trajando vestes, que lhe são estranhas,
Presentam da Nação Quadro ilusório 
D’extremes ditas, que só eles provam.

As Falanges da Pátria, essas que outrora
Vingaram sempre da Nação Direitos
E do Trono o sagrado sustentáculo,
As mesmas são, não têm degenerado;
Soldado, e Cidadão exclamam todos:
“É tempo, é tempo de romper cadeias
Que a Tirania, que a traição forjara, 
Barreira injusta que circula o Trono,
Que a vista do infeliz veda ao Reinante,
Aterre da Verdade a voz que troa,
E da verdade a voz chegue ao Monarca,
Com ele só felices ser queremos:
Velar os passos do Malvado ao crime,
Santa Constituição nos regenere.”

Eis o brado geral que abrange os Mundos
Onde a Família da Luzão se estende
 Frenético delírio não se apossa,
 Nem mancha da Nação feliz estreia:
 O Facho da Razão lhe guia os passos,
 E brilhante fulgura, ilustra os Povos
 Recebe o culto divinal incensos;
 Do Rei a Imagem, que gravada temos
 Em nossos corações neles domina:
 Estranho poderio não sofrermos
 Lei à voz, do Rei à sombra
 Submissos nos verão futuros Evos 
 Ah! Trema a Prepotência de assomar-se
 Ao Pacto Sacrossanto! O Inferno habite,
 E o Solo Português não enxovalhe 
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 Ouviu, ouviu o Rei nossas desditas!
 De Seu povo escutou sentidas preces
 E [linha ilegível]
 [ilegivel], longe do Sólio Áulico embuste!
“Dos males da Nação se atente a cura,
 E, solto de prisões o Pensamento, 
 Adeje livre, da Razão em busca
 Por só seus escolhidos represente
 Congresso Nacional o Reino Unido:
 Das Leis a base, e dos Direitos nossos,
 Forme a Constituição a Lei do Estado:
 Dê-lhe a Firma Real eterno abono,
 Solene Juramento a todos ligue.”
 Tais vozes, sim, soltou do peito Augusto,
 E tais vozes soltara um Pai, um Nume,
 Secando os prantos a mesquinhos Filhos,
 Generoso anuindo às preces suas.
 
 Exulta a Pátria pois em seus destinos,
 Um Rei não é perjuro, um Rei não mente!

 Exulte, exulta sim! E grata adora
 O Monarca sem Par, a Régia Estirpe,
 Q’o nome Português levanta aos Astros,
 Da sua duração selando a carta,
 A cuja vista tremerão Tiranos
 Quando sua lição for dada aos Povos.

 D’iguais Direitos gozaremos todos,
 Só Vassalos irmãos distinga o crime
 Que vítima será de excessos loucos;
 Da pura sociedade o indigno membro
 Não comunique seu desar ao resto.
 Inocente! Não mais o medo imprima
 A sombra do Delito em teu semblante!
 Bifronte Núncia da Calúnia infanda
 Rasteira Adulação! Já te conhecem,
 Busca, pestífera, os abismos... Foge.
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 Santa Verdade a nossos lares torna:
 O’ Astro da Razão! Volteia o facho:
 E nunca, e nunca se te extinga a chama:
 O caminho da Glória nunca a treva
 Da ignorância, escureça os  [Lusos?]

 Amparo, e proteção fomente o Gênio:
 A par do Agricultor, as Artes brilhem:
 Ó tu Comércio, criador da Indústria,
 E que os Povos da Terra fraternizas!
 Tu que a abundância a teu sabor repartes,
 Ao abrigo da Lei prospera, e cresce!
 Não temas planos teus ver abortados
 Por despótica mão que t’empecera;
 Não temas que teu crédito feneça,
 Sujeito o teu ao crédito do Estado:
 Envia os teus Baixéis aos Mares todos,
 As estranhas Nações vejam, quais viram
 As Lusas Quinas tremular ovantes
 Quando assombravam nunca vistos Mares:
 Levem vossos Baixéis às Nações todas
 A riqueza maior que jamais viram:
 Levem impresso em caracteres de ouro
 Sagrado Livro dos Direitos nossos:
 Ah! Aprenda de nós o Mundo, aprenda,
 Uma Lei sup’rior, não Lei de ferro,
 Bem como já aprendeu do mar Netuno.

 Rei, e mais do que Rei, Pai de Teus Povos!
 Modelo de bons Reis, Monarca Augusto!
 Dos nossos corações recebe o culto,
 Não dado à Tirania, a Ti só cabe:
 Do Reino Unido a liberdade é Tua:
 É Tua, sim, Senhor, a Glória ingente
 De Reinar sobre um Povo excelso, e grande.
 
 E vós dos Lusos esperança, e tudo!
 Da nossa redenção Astro sublime,
 Augusto Herdeiro da homenagem nossa,
 Oh Príncipe Imortal! Quando na História
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 As Gerações futuras memorarem
 Do Povo Luso a renovada fama,
 Hão de teu nome repetir saudosas;
 Hão de aclamar-Te o Protetor dos Povos;
 Hão de enfim recordar, e não Duvides,
 Que de tal Pai, tal Filho se esperava.

 [ilegível] seus concidadãos, Patrícios caros!
 [ilegível] da Nação o prazer nosso,
 É vontade Real quem o promove.
 Do Reino Unido a existência infinda 
 Temos jurado, e nítida se ostenta;
 Triunfa a causa, que do Rei é causa!
 Em nossos corações iguais triunfem
 Honra, Pátria, Virtude, oh Leis, oh Trono!

A SUA MAJESTADE

S O N E T O.

 Nos Hemisférios ambos inda a Fama
 Vozeia o Nome de João preclaro, 
 Que de seus Povos Tutelar amparo,
 O melhor dos bons Reis o Mundo aclama.

 Diploma augusto, que rasgou a trama
 Urdida contra um povo ilustre, e claro,
 Desterrando ilusões, vence o reparo,
 E salutar conforto lhe derrama.

 Dos Hemisférios dois, de Luso ó Netos!
 O Monarca sem par jura, e consente!
 Da Nação pela voz firmar Decretos.

 Ver-se-á então qual é mais excelente?
 Quando nos vejam com tal bem discretos,
 Se ser do Mundo Rei, se de tal gente. 
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Depois dos Juramentos das Bases.

Ao Despotismo.

O D E.
 Pesados ferros que algemam Lusos,
 Da Razão a despeito, e só forjados
 Do Despotismo na Oficina infanda,
             Em pó jazem desfeitos.

 Espavorida sombra, Espectro errante,
 Asilo o Monstro a seu desar  não acha;
 A qualquer parte que devolve a vista
             Juiz austero encontra.

 Em vão auxílio Hipocrisia outorga,
 Assoma-lhe a dobrez no rosto, e frase;
 E subido acossado o Inferno, as Fúrias,
             Vai demandar inulto.

 Aurora da Razão! Nunca te esquives
 Dos Horizontes nossos: sempre claros,
 Futuras gerações se vejam neles
             Em dia sempiterno!

 Egoísmo fatal, Traição nefanda,
 Estupidez, e Fanatismo estulto!
 Antros do Averno vos abrigue o nada,
             Ó vós das trevas sócios!

 Dos Céus já desces, Liberdade augusta,
 [ilegível] teu aspecto já Tiranos tremem:
 A [ilegível] te conduz; Ela t’escude,
             E bem vingada sejas!
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A SUA ALTEZA REAL, O SERENÍSSIMO SENHOR
PRÍNCIPE REAL.

M O T E.

Que de tal Pai, tal Filho s’esperava.

S O N E T O.

 D’Heróis estranhos decantar proezas,
 Cantar dos Povos a cerviz domada;
 Dos Júlios, e Alexandres inda a espada
 Aterrando Nações já indefesas;
 
 Nunca, oh! Nunca das Musas Portuguesas
 As mentes ocupou: cantar lhe agrada
 Virtudes de seus Reis, da Pátria amada,
 De seus heróis eternizando empresas.

 Vates Lusos! Que novo assunto temos!
 Herói que os Numas já rivalizava
 Sábio truncou os males que sofremos.

 Ah! Tanto ao Filho de João tocava!
 E digam nossos netos, nós diremos.
 Que de tal Pai, tal Filho s’esperava.

H I N O

I.

Do Reino Unido a Ventura
Tem firmado a Régia mão,
Portugueses! Somos livres,
Juramos Constituição

II.

Formando João excelso
Do Povo Luso a união:
Seguindo a voz do Monarca
Juramos Constituição.

    Viva a Glória Portuguesa!         Viva a Glória Portuguesa!
    Viva El Rei! Viva a Nação!        Viva  El Rei! Viva a Nação!
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III.

O Augusto Herdeiro do Trono,
Dos Lusos consolação
Jurou assim como nós
Juramos Constituição.

VII.

O Malvado só vacila,
E quer nossa escravidão: 
A despeito de tais Monstros
Juramos Constituição.

    Viva a Glória Portuguesa!         Viva a Glória Portuguesa!
    Viva El Rei! Viva a Nação!        Viva El Rei! Viva a Nação!

IV.

O Altar, o Trono, e a Lei
Objetos caros nos são
Não queremos Despotismo
Juramos Constituição.

VIII.

Inda nos pulsos arroxeiam
Sinais do férreo grilhão,
Que despedaçamos quando
Juramos Constituição.

    Viva a Glória Portuguesa!         Viva a Glória Portuguesa!
    Viva El Rei! Viva a Nação!        Viva El Rei! Viva a Nação!

V.

Densas trevas já desfez
Da liberdade o clarão,
Aparece a nossa dita,
Juramos Constituição.

IX.

Sobre o Código sagrado
Pusemos segura mão;
Como Povos que são livres,
Juramos Constituição.

    Viva a Glória Portuguesa!         Viva a Glória Portuguesa!
    Viva El Rei! Viva a Nação!        Viva El Rei! Viva a Nação!

VI.

Exultando o Povo Luso
Escuta a voz da Razão; 
Reprovando excessos loucos,
Juramos Constituição.

X.

Nosso Rei defenderemos,
É este o nosso brasão, 
Depois d’Ele a Lei somente;
Juramos Constituição.

    Viva a Glória Portuguesa!         Viva a Glória Portuguesa!
    Viva El Rei! Viva a Nação!        Viva El Rei! Viva a Nação!
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XI.

Tema, tema o Mundo inteiro
Perturbar nossa União:
Portugueses somos inda,
Juramos Constituição.

XII.

Nossos braços, bens, e vida
Votados à Pátria estão:
Pelo Rei, e pela Pátria
Juramos Constituição.

    Viva a Glória Portuguesa!         Viva a Glória Portuguesa!
    Viva El Rei! Viva a Nação!        Viva El Rei! Viva a Nação!

Ao horroroso assassinato do Juiz Ordinário da Vila da
Laguna Luiz Martins Collaço

__________________________________________

Le voilà donc connu ce secret plein d’horreur.1

Volt[aire]. Zaïre
__________________________________________

O D E.

 Oh crime! Oh crime produção do Inferno!
 Monstros que o Averno vomitou no Mundo,
 E das fúrias com a essência, e Fúrias mesmo,
           Qual crime perpetrasteis?..

 Ao Concílio feroz, que antecedera
 Atroz execução do horrível plano,
 Não presidiste, Tu, do dia oh Nume,
           As trevas o enlutaram!

1 Eis desvendado este segredo pleno de horror.
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 Qual dos Atridas no banquete infando,
 O Sol no giro seu retrocedera; 
 Negando a vista sua a tal projeto,
           Negras sombras só restam.

 Consultam-se punhais, venenos, tudo
 Quanto a vingança ministrar lhe pode:
 Já devorando do atentado os frutos,
           Ao atentado correm.

 Que fazia a inocência, que fazia
 Enquanto o crime lhe tecia as tramas?
 Nos braços da Virtude, ah! repousam
           Do Cidadão as lidas.

 Perfídia astuta da morada o arranca,
 Atrai o Malfadado... (Que mal cuida 
 Deixar Esposa, e Prole a vez extrema)
           Novo Sinon o arrasta.

 É fama que o Infeliz parou três vezes,
 E que outras tantas redobrara as preces
 Sagaz o condutor, que à morte o leva,
           Ao Sacrifício horrendo.

 Ah! Ei-lo no Antro dos Algozes feros!..
 Natura estremeceu, bradou confusa:
 “Tigres! oh Monstros!.. Suspendei as fúrias...”
           E feneceu-lhe o resto!

 Surdos porém à vítima acorrendo...
 Não pode a voz, as lágrimas não deixam
 O quadro descrever que assombra o Mundo,
           Q’a humanidade espanta!

 Remorso acerbo consumir não pode
 Danados peitos, que puderam tanto!
 À raça humana não pertencem Feras,
           Sanguissedentos Monstros!
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 Da mesta viuvez, triste orfandade,
 Escuta os votos Divindade augusta;
 D’atra conjuração descobre o enredo,
           E os Fautores já tremem.

 Fulmina, oh Jove, do atentado enorme,
 C’os Raios Tiferinos os Autores!
 E deles a memória, e nomes deles,
           Tudo sepulte o Inferno. 
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Quel bonheur de penser et de dire en soi-même,
Partout dans ce moment on me bénit, on m’aime!
On ne voit point le peuple à mon nom s’alarmer:
Le ciel dans tous les pleurs ne m’entend point nommer:
La sombre inimitié ne fuit point mon visage:
Je vois voler partout les cœurs à mon passage.

                        Rac[ine]. Britan[nicus].

Rei ditoso! o que Pensa, e Diz consigo:
“Todos agora Me bendizem, prezam!
Meu nome já não é terror aos Povos,
Entre prantos gerais ao Céu não chega:
Não tenho inimigos, que detestam ver-Me:
E voam corações ante Meus passos.”

                        Trad. do A.
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Defender os Pátrios Lares,
Dar a vida pelo REI
É dos Lusos valorosos
Caráter, Costume, e Lei.(*)

GLOSA.
I.

 LIBERDADE, a tua Aurora
 De Lísia nos Céus raiou!
 Mão Divina copiou
 No Brasil tal Quadro agora.
      Foge a sombra aterradora
 Aos nascentes Luminares:
 Da Razão ante os Altares
 Vão os Lusos satisfeitos
 Firmar sagrados Direitos.
      Defender os Pátrios Lares.

II.

 Cai o túmido Egoísmo
 De seu Trono solapado,
 Que já lhe havia minado
 Há tempos o Despotismo!...
      Oh Monstros do Terrorismo,
 Acovardai-vos, tremei!...
 De AFONSO a vetusta Grei
 Tem por Timbre, e por Brasão
 Suster a RELIGIÃO
      Dar a vida pelo Rei.

* O Senhor Ignácio José Correa Drummond imprimiu com a sua excelente Glosa a esta mesma 
Quadra uma Nota, na qual me faz o honroso elogio, em que se desconhece outro fundamento, 
que não seja o da sua muita modéstia, e urbanidade. Eu não considero na minha Glosa mérito 
algum, afora o que lhe proviesse da Grandeza do Assunto. Feliz de mim! se neste caso eu 
pudesse apropriar-me o que tão devidamente escreveu o nosso Imortal Camões: Das bocas 
dos pequenos sei contudo, Que o louvor sai às vezes acabado.
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III.

      Já a deu, quando o Primeiro
 No Filho escolhe d’HENRIQUE,
 Depois que nos Céus d’OURIQUE
 Fulgiu Divinal Luzeiro
      Este afeto puro, e inteiro,
 Eflúvios tão amorosos
 Não se observam nos Faustosos
 Quadros das outras Nações:
 Dar ao Rei os Corações
      É dos Lusos valerosos!

IV.

      As chagas d’alta NAÇÃO,
 Que sofreu mais que se queixa,
 Só o teu bálsamo as fecha,
 Celeste CONSTITUIÇÃO!
      À Santa RELIGIÃO,
 Ó Lusos, cultos rendei;
 Dai os segundos ao REI,
 Da Pátria sede os Amigos;
 Recobrareis os antigos
      Caráter, Costume, e Lei.

Recitada na Noite do Faustíssimo Dia 26 de Fevereiro na Augusta 
Presença de Suas Majestades e Toda a Família Real.

SONETO

 PREPARA, Apeles, o Pincel mais fino,
 E um Quadro empreende majestoso, e raro:
 No Oriente põe risonho, e claro
 Da Santa Liberdade o Sol Divino:

 Brilhe a RELIGIÃO no Templo digno;
 Coloca junto a ela o REI Preclaro,
 E os nossos Corações sejam-Lhe amparo,
 Formem ao Trono um muro diamantino;
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 Quebre a Verdade os ferros, em que esteve:
 Baqueando mostra o Fanatismo arteiro;
 Orna a Razão de vestes cor de neve.

 Sotopõe-lhe depois este Letreiro:
 = À Briosa NAÇÃO, que servir deve
 De modelo às Nações do Mundo inteiro. =

Recitado em a Noite do Dia 28 de Fevereiro.

SONETO

 OS Ares tolda rígida Procela;
 Nem aproveita a Arte, nem Manobra;
 E da Pátria o Baixel quase soçobra,
 Arrasados os mastros, rota a vela:

 Abate-se esta vaga, surge aquela;
 Crescem gritos, celeuma se redobra;
 A Equipagem alento já não cobra,
 E o Piloto não vê nenhuma estrela!...

 A ideia do naufrágio assusta, e move;
 Mas, em silêncio o REI tem vigiado
 Na Bonança geral, que nos promove...

 Eis que, assomando o PRÍNCIPE Adorado,
 Palinuro, que o Mapa lê de Jove,
 Salva, Posto ao timão, a Nau do Estado.

Recitado em a Noite do Dia 4 de Março.
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Nas Noites dos Dias 4, 5, e 6 de Março
ao levantar-se o Pano no Real Teatro de São
João Apareceram ricamente iluminadas as

Augustas Efígies de Suas Majestades e Altezas Reais
tendo sotopostos os seguintes versos do mesmo A.

À RAINHA NOSSA SENHORA.

 Notando Terna os Feitos nunca feitos,
 Brilha em Teus Olhos Maternal agrado:
 Governa em Corações Augusta ESPOSA
 * De um REI, que temos Alto, e Sublimado.

A SUA MAJESTADE EL REI NOSSO SENHOR.

 Prospere o Grande Rei, que em sacra Jura
 Deu à CONSTITUIÇÃO eterno abono!...
 Quanto haveis de valer em Seus Domínios
 * Honra, Pátria, Virtude! Oh Leis! Oh Trono!

A SUA ALTEZA REAL.

 Ramo Excelso do Tronco BRAGANTINO
 Em germe brota quanto em flor mostrava:
 Nem é muito, que assombre agora o Mundo;
 * Que de Tal PAI Tal FILHO se esperava!
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Versos que por ocasião do faustissimo acontecimento do dia 15 de 
Setembro de 1820 fez, e repetio no Real Theatro de S. Carlos, entre os 

mais, o fiel amante do bem de sua Nação, e do seu Rei, Bernardo Gorjão 
Henriques, fidalgo Cavalleiro da Casa de Sua Magestade e ex-juiz de fóra 

de Abrantes. Rio de Janeiro. Na Impressão Regia. 1821. Com Licença.

Cumprir as Leis da Gratidão eh dever de todo o homem sensível, 
e honrado; satisfazer a vontade de um Público é obrigação de todo o 
Cidadão. A Sagrada Causa que hoje nos move, impeliu-me a levantar a voz 
em um ajuntamento tão respeitável; expressei os sentimentos de minha 
alma sem cuidar de palavras enfáticas, e estudadas; pela primeira vez, fiz, 
e repeti versos publicamente e jamais sujeitei à Imprensa obra alguma; 
conheço-me a mim mesmo, é com franqueza, que o digo.

O Aplauso, que um Público tão generoso me deu, fez os momentos 
mais gostosos, que em minha vida tenho provado. Ele quer que os meus 
versos (somente dignos pelo seu objeto) se imprimam. Ele manda, eu 
obedeço; isto desarme a crítica, e chame a indulgência.

L’Éternel dans se (sic) mains tient seul nos destinées
Il sait, quand il lui plaît, veiller sur nos années.1

     Henr. Cant. 2.º

S O N E T O  1.º

Na noite de 16 de Setembro.

 NOS séculos passados bem notória
 Foi de Lísia a Nação Ilustre, e Forte,
 Que em remoto país, vencendo a morte,
 Imortal fez tornar a sua História;

 Nas vizinhas Nações ainda a memória,
 Sem que sofra da inveja o duro corte,
 Afirma, que da Europa em parte a sorte
 Dos Lusos é devida à Invicta Glória.

1 O Eterno em suas mãos tem, sozinho, nossos destino
 Ele sabe, quando lhe agrada, cuidar dos nossos anos.
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 Porém maior triunfo hoje termina.
 Um povo que rasgando a escuridão
 A si mesmo se exalta, e se ilumina;

 Mas como é só Virtude esta Nação,
 As armas, com que vence, e se domina
 São armas da Virtude, e da Razão.

S O N E T O  2.º

Na noite de 17 de Setembro.

 JÁ pode Portugal em dura guerra
 O seu Trono guardar-te, ó Rei Querido,
 E de Lísia a Nação há sempre sido
 A mais Fiel Nação, que pisa a terra;

 Testemunho mais grato ainda encerra
 Este Povo, de ti nunca esquecido,
 Que só julga tal Rei ter merecido,
 Quando os Erros fatais de si desterra.

 A Santa Religião em nós se apura;
 Nova Constituição torna igualmente
 Mais firme o Sólio, a Nação mais pura,

 Verás agora, ó Rei, mais claramente,
 Qual se deve julgar maior ventura,
 Se ser do Mundo Rei, se de tal Gente.

S O N E T O  3.º

Na mesma noite.

 RAIOU enfim o dia desejado
 Da mais Fiel Nação, mais forte Gente,
 No qual o Amor da Pátria afoitamente
 No regaço da Paz já tem brilhado,
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 De impulso divinal reanimado
 O Gênio Lusitano erige a frente,
 Sábia Moderação lhe inspira a mente,
 Piedosa Humanidade o tem guiado;

 Oh! Povo, no valor já sem segundo!!
 No Suave Caráter, que te rege,
 Que exemplo não dás hoje a todo Mundo!

 Assim se finde est’ obra, o Mundo a inveje,
 E conheça ainda agora mais a fundo,
 Que o Supremo Poder Lísia protege.

S O N E T O  4.º

Na noite de 18 de Setembro.

 O GÊNIO Português sopito há tanto,
 Alça a voz da Razão, e da Verdade,
 Exulta alegre a doce Liberdade,
 A Anarquia cruel foge de espanto:

 Sagrado Entusiasmo, dever Santo,
 Oferece a mão à triste Humanidade,
 Mil Pais encontra a mísera Orfandade,
 Desolada Viuvez enxuga o pranto:

 Quem pode, ó cara Pátria, bem louvar-te?
 Se de Justa dás provas convincentes,
 Generosa ninguém pode igualar-te.

 O Modelo serás das outras Gentes;
 Quando em ti a Ventura os dons reparte,
 Que se insulte a Desgraça não consentes.
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HINO CONSTITUCIONAL

Que apareceu, e se cantou no Real Teatro de
São Carlos na noite de 18 de Setembro.

       I.         IV.
Chegou enfim o momento         Oh! Tu de um Deus emanada,
Da nossa emancipação:          Oh! Santa Religião,
Viva, Lusos Valorosos,          Difunde com tuas asas
A nossa Constituição.           A nossa Constituição.

       II.        V.
Viva o nosso Soberano.          Já pouco tarda o momento
O Amado, o Sexto João,          Da nossa Consolação,
Que há de selar com seu Nome      Em que há de baixar dos Céus
A nossa Constituição.           A nossa Constituição.

       III.
Reúnam-se as Lusas Cortes,
E com Sacra Inspiração
Façam que brilhe no Mundo
A Nossa Constituição.

Foi este Hino Constitucional glosado no mesmo
Teatro na noite de 19 pela maneira seguinte.
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I. Quadra

Chegou enfim o momento
Da nossa emancipação,
Viva, Lusos valorosos,
A nossa Constituição.

Glosa.

Lísia, que há tanto vivia
De mil males oprimida,
No meio da triste Lida
Votos ao Céu dirigia,
Jove enfim lhe diz um dia:
“Findou teu longo tormento
Hoje ao Mundo, ao Firmamento
Serás de eterna memória,
Oh! Lísia da tua Glória”
Chegou enfim o momento.

Almo dia se avançava,
Cujo raro brilhantismo
Do Português Heroísmo
Vivo emblema figurava;
Lísia nele festejava
A sua Restauração,
E pela combinação
Que o Céu mesmo fazer quis,
Foi este o dia feliz
Da nossa emancipação.

Eis então por toda a parte
Harmonia sem igual
No caráter Nacional
O mesmo voto reparte;
Clamam os filhos de Marte,
Do Público Bem Zelosos:
“Viva, Lusos Generosos,
O Rei, a Constituição”;
Responde toda a Nação:
Viva, Lusos valorosos.
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Assim o Céu terminou,
Com um Bem incomparável,
Esse mal incalculável,
Que a Discórdia projetou;
O caro sangue poupou
Nossa fraterna União;
De Lísia a exaltação
Prodígio novo apresenta;
Porque em doce paz assenta
A nossa Constituição.

II. Quadra

Viva o nosso Soberano,
O Amado, o Sexto João,
Que há de selar com seu Nome
A nossa Constituição.

Glosa.

DEpois que o tirano Fado
Decretou nossa orfandade
Dias d’ infelicidade
Só para nós têm raiado;
De males acabrunhado
Fiel Povo Lusitano,
No meio do cruel dano
Clamava sempre saudoso:
“Oxalá que bem ditoso
Viva o nosso Soberano”.

Mas tão funesta lembrança
Tem hoje Lísia deixado,
De ver o Pai desejado
Concebe doce esperança;
Segura a Nação descansa
Da nova Legislação,
E pela Constituição
Nos será restituído
O mesmo, ou reproduzido
O Amado, o Sexto João.
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Sim, ó Nação Generosa,
Tu jamais deves ter susto,
Que recuse um Rei tão Justo
Medida tão preciosa,
De ver Lísia venturosa
Pede ao Céu que o dia assome,
Vivo desejo o consome
De lançar as vistas puras
Nesse Cofre de venturas,
Que há de Selar com seu Nome.

E tu Sétimo Fernando,
Que o mais feliz dos Regentes
De Pelágio aos descendentes
Gostoso te estás chamando;
Se te alegras contemplando
A nossa Moderação,
Igual o Sexto João
Em breve tempo verás;
Como Tu, ditoso o faz
A nossa Constituição.

III. Quadra

Reúnam-se as Cortes Lusas*,
E com Sacra Inspiração
Façam que brilhe no Mundo
A nossa Constituição.

Glosa.

Longe a bárbara Anarquia,
Ó Povo dos Lusitanos,
Que sepultara em seus danos
A Nação, a Monarquia,
Teu Poder tem mais valia,

* O primeiro verso desta Quadra, se acha invertido somente na colocação das duas últimas 
palavras; a dificuldade de consoantes exatas para Cortes, me escusará com o seu Autor.
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Quando dele não abusas,
E para que enfim produzas
Raro exemplo à Humanidade,
Em doce tranquilidade
Reúnam-se as Cortes Lusas.

Já tens pronto o escutar-te,
Sábio Governo acessível,
Que pelo modo possível
Procura remediar-te:
Heróis, que em felicitar-te
A mil fadigas se dão;
Confia na decisão
Deste Grave Ajuntamento,
Que fizeste a teu contento,
E com Sacra Inspiração.
Já das Vilas, e Cidades
Vêm Patriotas sem conto,
Reunir em um só ponto
As reunidas vontades;
Elegem-se qualidades
Bem conhecidas a fundo,
E que num saber profundo,
Dando às Leis a melhor forma;
A nossa feliz Reforma
Façam que brilhe no Mundo.

Assim será novamente
O Luso Reino exaltado,
Útil Comércio elevado
Ao ponto mais eminente;
A Agricultura indigente
Livre será d’ opressão,
E dando à Navegação
Esse esplendor, que já teve,
Felizes nos torna em breve
A nossa Constituição.
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IV. Quadra.

Oh! Tu de um Deus Emanada,
Oh! Santa Religião,
Difunde com tuas asas
A nossa Constituição.

Glosa.

SE no longo abatimento
Os homens te sepultaram,
Se mesmo te decretaram
O castigo, e o tormento;
Elevado o pensamento
Tornas a ser procurada,
De novo te há de ser dada
A mais justa adoração,
Oh! Tu, sagrada Razão,
Oh! Tu, de um Deus Emanada.

Hoje a sólida Moral
Os abusos corrigindo,
Ao Mundo vai descobrindo
A Hipocrisia infernal;
O Direito Natural
Falar pode ao Coração,
Os Deveres de Nação
Praticados vão a ser,
Irás pura reviver
Oh! Santa Religião.

Verdade, Augusta Verdade,
Que já do mundo fugias
Torna pois em nossos dias
Ao meio da Humanidade;
E tu, doce Liberdade,
Que as almas de novo abrasas,
Ao mesmo tempo que arrasas
O Templo do atroz Engano
Mil bens no gênero humano
Difunde com tuas asas.
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Vinde entre nós habitar,
Ó Divinais atributos,
Que os homens já quase brutos
Em homens se vão tornar;
Mas se ainda se vos negar
A mais franca recepção,
Tendes na Lusa Nação
A morada mais segura;
Porque a todos vos procura
A nossa Constituição.

V. Quadra

Já pouco tarda o momento
Da nossa Consolação,
Em que há de baixar dos Céus
A nossa Constituição.

Glosa.

HERÓIS, que a vida gastastes,
Da Pátria em benefício,
Que deste grande Edifício
Os alicerces lançastes;
Vós, que Lísia Libertastes
De um estranho aviltamento,
E vós outros, cujo intento
Só foi da Pátria a ventura,
Da retribuição mais pura
Já pouco tarda o momento.

Já da Justiça animado
Portugal a vós se volve,
Já clara luz desenvolve
Sombras, que a têm fascinado;
Ouvireis de um Povo o brado,
Que vos vota – Gratidão –
E só depois que a Nação
Julgue chorar-vos bastante
Começará o instante
Da nossa consolação.
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Vossos restos preciosos,
Que o tempo ainda guardar
Entre nós hão de encontrar
Mil testemunhos honrosos;
Seremos mesmo invejosos
De tão m’recidos troféus;
Pois se Lísia já sem véus
Avista a suma ventura,
Vós traçastes a figura
Em que há de baixar dos Céus.

Erguei pois da campa fria
Esses ossos já mirrados,
Tornai apesar dos Fados
A gozar da vida um dia;
Bradai cheios de alegria,
Juntos à vossa Nação,
Que viva a Religião!
Viva o Soberano Adorado!
Viva, quem nos tem salvado
A nossa Constituição.





1 8 2 2
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E L O G I O.

 SIM, amigo Brasil, a vez primeira
 Pisa o Gênio de Lísia as plagas tuas:
 Que novo encontro aos olhos me alardeiam
 Verdes Colinas: penhascosas grutas;
 Frutíferos vergéis, vastas Searas;
 Tão louçã, tão pomposa a Natureza,
 Tão pródiga em seus bens, tão rica em tudo!

Brasil.

 Não t’enganas, ó Gênio: aqui Natura
Com mil bens  recompensa lisonjeira
Poucas fadigas: um mesquinho trato
O Brasileiro Povo só carece
 Mais indústria talvez, mais energia
 Se os seus filhos, e os teus  um dia unidos,
 Com esforços comuns alçar quisessem
Verdadeiros Padrões  ao seu bom Príncipe,
 Não digo estátuas, Obeliscos, Bustos
 Inúteis à Nação; Pedro os despreza; 
 Mas daqueles Padrões, que outrora alçava
 A Bárbara Moscóvia ao Grande Pedro.
 Fábricas, Plantações, Canais, Estradas,
 Oficinas, Baixéis, primor, indústria,
 As artes Nacionais alçando o colo.
 De estrangeira opressão sacudirão 
 O vergonhoso, atroz, o indigno jugo!
 Governo paternal já lhe afiança
 Segurança nos bens, prêmio aos talentos;
 Já o Cetro de Astrea em mãos de Pedro
 Lhe oferece proteção; somente aguarda
 D’indígeno lavor a florescência
 Para enfrear o monopólio estranho.
 Ó Séculos por vir, séculos d’ouro,
 Com que doce avidez por vós espero!...
 Porém narra-me, ó Gênio, agora as causas,
 A forçosa razão, por que deixando 
 A Tutela de Lísia em mãos estranhas,
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 Dentro às metas do Sol te abalsaste?
 Vens à terra de novo abrindo as veias
 Do seu seio extrair novos tesouros?
 Ou vens aos filhos meus té hoje ignaros
 Porventura inspirar ativo influxo?

Gênio de Lísia.

 Não, sincero Brasil, eu não pertendo
 Tirar-te a honra de animar teus filhos;
 Nem pertendo roubar-te os teus tesouros,
 Como estranhas Nações assaz têm feito.
 Até aqui sucumbindo à tirania
 Dos iníquos mandões que espezinhando 
 As leis do meu País, tremer faziam
 A gemebunda, macerada Lísia,
 A Corte abandonei; mofino, e triste,
 Busquei as margens do soberbo Douro;
 Lá numa  funda, lúgubre morada
 Juntei em torno a mim meus companheiros
 O puro Amor ao Rei; Amor da Pátria;
 O Valor Lusitano; e o saber Luso;
 Foi então que em segredo, e ante a face
 Do Supremo Arquiteto do Universo
 Com eles só tramei quanto hás sabido.
 Desterrei a Ambição, o Dolo, a Intriga;
 Do trono infame que apoiavam ruínas
 Cruento Egoísmo baqueou no Averno:
 E as Fúrias todas, remordendo as Serpes,
 Nas profundas cavernas s’entranharam.
 Então Lísia animei, mostrei-lhe aqueles
 Que podiam mudar os seus destinos;
 Cada qual outro eu somente anela
 Ao bem do seu País, ao bem do Trono:
 Santo ardor em seus peitos regozija...
 Em tais mãos a deixei, que em tais Legados
 Seu Gênio tutelar descansar pode.
 Quanto às causas de vir, eu bem pudera
 Motivos simular razões dourando:
 Mas não, querido Irmão; eu não te oculto
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 Que impulso curioso aqui me arrasta:
 Pela tuba da fama rebombado
 Em Lísia retroou eco estrondoso
 Pedro, Pedro, bradava: e bem depressa
 Do Minho ao Gundiana um Povo inteiro
 “Pedro” Clamava em nobre entusiasmo:
 Um lhe chamava Herói, um outro um Nume;
 Este o pintava denodado à testa
 Dum povo isento, proclamando ativo
 Vivas ao Régio Pai, à Pátria, ao Culto,
 Aquele o retratava airoso, alegre,
 Com a mão sobre as páginas sagradas
 Confirmando dos Lusos a ventura:
 Em tais cenas enfim mo retrataram, 
 Que levado de impulso  irresistível
 D’Ulisseia deixando o afável   clima.
 Transpus o oceano discorrendo a esfera;
 E venho aqui trazer minha homenagem.
 Tu, ditoso Brasil tu que o possuis,
 Mostra-me o teu Herói, deixa que eu possa
 Beijar lhe a destra tributar-lhe  os cultos
 Que são sempre aos Bons Reis prêmio ajustado.

Brasil.

 Sempre o Gênio de Lísia prazenteiro 
 Tributou à virtude, amor, lealdade
 Agora te conheço, Irmão querido;
 Mas se a cópia de Pedro te é bastante
 Em nosso peito  o tens, e ali patente: (aparece o retrato)
 Porém se o original somente buscas
 Não careço guiar-te; não o encontras
 Quais os Reis do Oriente, ou Rei da Pérsia
 Em mórbidos sofás amolecido,
 Indolente  Senhor no centro escuro
 D’imensos Camarins, Salões pomposos:
 Buscas a Pedro?... Em toda parte o encontras
 Queres falar-lhe?... em toda parte fala:
 No Paço, em Tribunais, nas vastas Praças, 
 Nas ruas, nos quartéis, nas oficinas,
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 Em toda a parte ativo, diligente,
 Nacional no vestir, modesto em tudo,
 Do puro amor dos seus sempre escoltado,
 É o sol que ilumina este Hemisfério: 
 Vê-o de Têmis temperar rigores
 Aferir-lhe o fiel; e os novos pesos
 Que a Nação fabricou sábio oferecer-lhe,
 Segue os seus passos; seu fervor contempla!
 Volve-te a Lísia: dize aos Portugueses
 Que está de posse o Lusitano Império
 Das virtudes de Tito, e de Tibério.
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CONGRATULAÇÃO
A

P A T R I A

POR O JURAMENTO D’EL-REI Á
CONSTITUIÇÃO.

Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt.1

Virgilio.

 PÁTRIA... ó Pátria, qual estride as asas
 Eco solar! Seu trom dessupeitoso
 Lá sai das Pátrias, das douradas ribas
 Do livre Tejo; e rebombando augusto
 Atroa o Douro; o Douro, que afagoso
 O colhe em lábios de fervente espuma.
 Ei-lo ao brado atroador erguendo
 O vítreo dorso, e dissoltando aos ares
 Aurifulgente, portentosa coma.
 Ei-lo firmando o pé nas vítreas vagas,
 E o búzio atroador levando aos lábios
 Brada = ó Pátria d’Heróis, ó Porto, ó Minho,
 O Pai dos Lusos confirmou teus votos.
 Já seu punho sancio, croou seu punho
 O Pacto divinal, augusto, eterno
 Da Constituição, e à sombra dela
 De seu sorriso auspicioso à sombra,

1 Permanecerão sempre tua honra, teu nome e teus louvores.
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 Da Constituição o tenro arbusto
 No solo Português enraizado
 Há de encorpar-se, e pulular frondente;
 E mil, e mil reproduzindo ramos,
 Deles há de vestir, toldar com eles
 De Lísia, do Brasil os Céus ridentes.
Brado consolador! Qual vertes n’alma
 Nectário gosto! Jubiloso encanto!
 Brado consolador! Teu som, teu fogo
 Acende os corações!... Já somos livres,
 Já somos Cidadãos! Já somos Lusos!

 Ó Pátria, parabéns, exulta, exulta;
 Já não serás a prea (sic) apoquentada
 D’aurissedentos, déspotas Vizires,
De opressores Baxás, malvados Verres:
  Já não serás o jogo caprichoso
 D’interesseiros, fanáticos Dervixes
 João, mimo dos Céus, e o Pai da Pátria,
 Rei entre os Reis, e Cidadão de Lísia,
 Vai ser desde hoje undifrago rochedo,
 Onde do Despotismo audacioso
 As empoladas estuantes vagas
 Com medonho estridor hão de quebrar-se
 Argos, vigil será, que sempre alerta,
 Da Nau da Pátria, governando o leme
 Há de os Corsários rebater, se ousarem
 Sobre as águas da doce Liberdade
 Içar profanos os pendões audazes.

 Ó Lusos, exultai; ouvi qual ronca,
 Qual a vipérea repelando grenha,
 O Despotismo ulula, e freme, e morde
 O lábio que destila o fel, e a peste
 Os vesgos olhos retorcendo irosos,
 As cores da noite pavorosas asas
 Ei-lo bate, e esvoaça, e voa, e foge
 Da Liberdade aos tiros fumegantes,
 Que folgam d’acossá-lo, de ferir-lhe
 Fuginte cauda... Ó Lusos portentosos,
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 Êxul da Pátria o monstro angui-comado
 Vai sobre as margens do servil Danúbio,
 Do Volga escravo, do aviltado Sena
 Aninhar-se, e colher incenso, e votos.
Lusos de Agosto, Lusos de Setembro,
 Vosso edifício a cúpula soberba
 Alteia às nuvens, que sobr’ela volvam
 De Nestóreo matiz séculos cento,
 E sempre majestosa, ovante sempre:
 Que à sombra desta Égide protetora
 Os nossos foros escorar vejamos:
 Que pejados baixéis arando os mares
 De Lísia as produções, de Lísia o nome
 Levam ao Indo, e que de novo o Ganges,
 O Nilo agricultor, o Tibre, o Níger,
 De Gama, de Cabral os pendões olhem:
 Que o torrado Colono, que até agora
 Com sangue, com suor da terra abria
 O nutriz sulco, sem gostar seus mimos,
 D’infames servidores o jugo encoste,
 E possa em doce paz colher nos lábios
 Da já não definhada esposa os beijos,
 E ver seus filhos com pubente acanho
 Sobre seu colo bendizer a terra:
 Que a Justiça não mais bajule o ouro:
 Que as Artes, que as Ciências cresçam, vivam
 No solo Português: que Lísia sirva
 De ciúme às Nações, qual já outrora
 Quando Albuquerques, Castros centelhavam,
 De espanto lhes serviu... Porvir ditoso,
 Serás um sonho? Só serás quimera?

 Não, ó Pátria d’Heróis, ó Lísia augusta,
 Há de o Colosso sustentar-se ileso
 O Rei jurou, e o Rei dos Lusitanos
 Não sabe perjurar. Quiçá rojando
 Monstros serpeiam, que minar procuram
 Seus alicerces!... Que os perversos tremam!...
 Vidente perspicaz lhes olha os rastros
 Ai! Daqueles, que estólidos tentassem
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 Com sacrílega mão tocar apenas
 Da Lusa Liberdade a Arca augusta
 O Deus d’Afonso zelará seus mimos,
 E Teixeira, Sepúlveda, Cabreira,
 E esse bravo Avillez, honra dos Lusos,
 Coração Português, alma de Castro,
 A Pátria vingarão, se Pátria o pede.

 Salve, ah! Salve portentoso dia!
 Época santa de prodígios cento!
 De que inúmeros sóis não és dourado! 

 Parabéns à Razão, ao Deus da Pátria,
 Aos Sólons Portugueses, que sustentam
 Do Povo os direitos: que os tiranos rujam.
 Sua impotente cólera que vale?
 Parabéns ao valor dos Lusitanos,
 E mil graças d’amor ao Pai da Pátria,
 Ao Tito Português: Lusos, ó Lusos,
 A este Semideus, que é Astro em Lísia,
 Perene Gratidão erija altares,
 E os nossos corações seu templo sejam.

 Cadeias da Correição de Guimarães
    em 10 de Outubro de 1822.

       José de Sousa Bandeira.

(Em Suplemento à Borboleta N.º 241)

P O R T O:

NA IMPRENSA DO GANDRA. 1822.
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DIVISA NACIONAL BRASILEIRA.
= INDEPENDENCIA, OU MORTE. =

Rasgue-se o véu, chegue às Armas    Cadeias d’ Escravidão 
Quem do Brasil segue a sorte;      Despedacemos de sorte,
E seja a sua divisa              Que se siga a liberdade,
Independência, ou morte.         Independência, ou morte.

No Perpétuo Defensor           Guerra contra o Despotismo
Proteção tem nossa sorte:         Decida da nossa sorte;
Como ele jurou juremos          Brasileiros, união,
Independência, ou morte.         Independência, ou morte.

Tragam também nossos braços,     Façamos causa comum
Como traz seu braço forte,        Contra as incursões do Norte:
Símbolo da liberdade,           Seja nossa eterna glória
Independência, ou morte.         Independência, ou morte.

Súditos fiéis com Ele,            Venham os Escravos da Lísia
Entre as lides de Mavorte,         Ver de seus irmãos a sorte;
Desempenhe-se a legenda         E como a tudo preferem
Independência, ou morte.         Independência, ou morte;
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Fiquem velhos, e meninos
Acompanhando a consorte:
Tudo o mais siga as Bandeiras;
Independência, ou morte.

Haja Assembleia Geral,
Que melhore a nossa sorte;
Imperador, que nos reja;
Independência, ou morte.

_______________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA NACIONAL. 1822.
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Explicação da Allegoria do Quadro que se acha á frente do Tumulo.

O Gênio do Brasil representado em um Mancebo vestido de Armas 
brancas, com um escudo no braço com a cabeça de Medusa sobre os 
maus, e na não direita uma espada. A Província da Bahia, representada 
em uma Gentil Dama abraçada com o Templo da Paz, com a inscrição 
= União = 3 figuras que representam a Anarquia, a Discórdia, e a Intriga 
lançadas por terra, e destruídas pelo Gênio do Brasil.

Inscrições gravadas no mesmo Quadro para Memória

O Regente do Brasil sabeis Quem é,      Se vítimas fomos, Gênio Amado,
Que firme, resoluto, e aguerrido        Vingança não pedimos, só piedade,
A discórdia suplanta da Bahia         Evitai, sim, que a discórdia continue
Restituindo a Província ao Reino Unido    A exercer o furor da iniquidade.

______________________________________________________
RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA NACIONAL 1822.
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A FIDELIDADE DO BRAZIL,
ELOGIO DRAMATICO

AOS
FAUSTISSIMOS ANNOS

DE SUA MAGESTADE FIDELISSIMA
O SENHOR

D. JOÃO VI.,
REI CONSTITUCIONAL

DO REINO-UNIDO
DE

PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES.
R E C I T A D O

NO THEATRO NACIONAL DE S. JOÃO

DA CORTE DO RIO DE JANEIRO
EM 13 DE MAIO DE 1822.

E OFFERECIDO
AOS

BRIOSOS CIDADÃOS FLUMINENSES
POR SEU AUTHOR

BERNARDO AVELLINO FERREIRA E SOUZA.

R IO  D E  J A N E I R O.
NA IMPRENSA NACIONAL. 1822.
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Un Roi, né pour l’éclat des grandes actions,
Dompte jusqu’à ses passions;
Il ne se croit point Roi, s’il ne fait sur lui-même
Le plus illustre essai de son bonheur suprême*.

             Corneille Agés[ilas].

ATORES

A Fidelidade,
      Senhora Estela Joaquina de Morais.

A Calúnia,
     A Senhora Rita Feliciana.

O Nume Tutelar do Brasil,
     O Senhor Antonio José de Miranda.

A Constituição,
     A Senhora Maria Amália.

A Cena figura-se em uma Praia do Rio de Janeiro.

* Um Rei, nascido para o brilho das grandes ações,
 Doma até as suas paixões;
 Ele não se acredita  Rei, se não fizer em  si mesmo
 O mais ilustre ensaio de sua felicidade suprema.
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A FIDELIDADE DO BRASIL,
ELOGIO DRAMÁTICO.

CENA I.

Fidelidade.

 É este, é este o Clima fortunoso,
 Grão tempo nem suspeito, nem sonhado
 Dos longínquos Mortais; é este o Clima,
 Onde parece que doaram Numes
 Quanto pode gozar-se aquém dos Astros!
    Aqui por entre as Graças atrativas
Perenal Primavera enflora os Campos,
Manam contino (sic) fontes murmurosas,
E o Zéfiro brinca, batendo as penas,
Solta mimoso virações fagueiras;
Com maior brilho aqui, aqui mais belos
Os Reinos da opulenta Natureza
Retratam os Elísios neste Solo,
Assombrado por serros majestosos,
Que de gemas, e de ouro o fundo alastram;
Jardins os matos, bálsamos seus troncos,1

Vergados sempre d’ espontâneos frutos,
Que os colhera na primeva Idade,
Não laborante ainda a Espécie Humana;
Cruzam o ar Exércitos pomposos
De multiforme pluma; auribordado
De flor em flor vagueia o lindo inseto,
Que procura morrer brilhando ainda.
 Eu te saúdo, próspero Terreno,
Aonde sempre hei tido, e terei sempre
Seguro gasalhado, alta guarida!
Ah! Quando os Povos teus recordo, e louvo,
No peito meu o júbilo mal cabe!

1 Sant. e Silv.
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CENA II.

Calúnia, e a dita.

Calúnia.

    Menos há de caber-lhe a dor acerba,
Que cedo vás sentir: os Fados mudam.

Fidelidade.

    E quem é que se atreve a predizer-me
O que no brônzeo Livro ocultam Fados?

Calúnia.

 Quem sente o mor prazer nos teus desgostos.
 Reconhece a maior tua inimiga,
 E treme da extensão de seus poderes.
    Sou eu quem, a seu folgo, há decidido
 Dos homens, dos heróis, e até d’Impérios.
 Meus ardis capciosos pondo em uso,
 Gostosa emprego os tiros mui certeiros
 Na tranquila Inocência, e nunca o triple
 Da Virtude broquel malogra um deles,
    Sou eu quem, despiedada dando o golpe
 No Ilustre Capitão, que, havendo extinto
 A Púnica Cidade, viu sujeitas
 Palermo, Siracusa, e Catânia,
 E conseguiu que Tótila espantoso
 Poupasse os muros da soberba Roma,
 Fiz que, privado dos infaustos lumes,
 Que olharam tão somente à Pátria, à Glória,
 Acabasse infeliz, preso, e rogando
 Quem lhe esmolasse o mísero sustento.
    Eu abafei o brilho da virtude,
 Os dias nevoando mal ditosos
 Do Lusitano Herói, que deste mesmo
 Foi igual Companheiro, assim nos feitos,
    Como no galardão injusto, e duro.
    Nem o braço dos Séculos pesado
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 Faz que hoje poupe a infeliz Consorte,
 Que vitimada ao conjugal afeto,
 Pelo brutal Romano surpreendida,
 Detesta o tempo entre a morte, e o crime,
 E recobra a virtude, mal que a perde.
 Eu sou...

Fidelidade.

       Não mais, não mais, que me horrorizam
 As tuas expressões como tu mesma. 
    Céus! Removei de um Solo abençoado
 Monstros só dignos de habitar o Inferno!

Calúnia.

    Espantoso não é que assim me julgues;
 Que por mais que d’espaço mui remoto
 Tenha lidado, e lide (oh fúria! Oh raiva!)
 Não pude aliciar-te a meu Partido.
 Tempo, tempo virá, que te arrependas,
 Mas tarde, e quando lágrimas não bastem.

Fidelidade.

    Não prossigas, ó Monstro, não blasfemes.
 Não amontoes crimes sobre crimes.

Calúnia.

    Chama-lhe crimes, chama-lhe virtudes;
 Que eu também os inverto a meu arbítrio:
 Adultero as ações, mostro-as diversas,
 E que a todas se dê impróprio nome
 Já pude conseguir em toda a parte.
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CENA III.

Nume Tutelar, e as ditas.

Nume.

    Em toda a parte não; que além de vários,
 Inda tens, e terás sempre de menos
 O excelente País, que, o Céu previsto
 Me ordena atalaiar sempre cuidoso
 Nenhum dos Povos seus, que te detestam,
 Deixa de conhecer teu falso brilho.
 Todos sabem que, ao Báratro escapada 
 Por fenda horrível de sulfúrea chama,
 Ganhaste a superfície ao térreo Globo;
 E o fulgor, de que então se aureolava,
 Toldou-o a nuvem do medonho enxame
 Dos ímpios monstros, que te fazem Corte.
    Sabem todos que as Fúrias te bafejam,
 Produção espantosa da Perfídia;
 Que em excesso já branda, já violenta
 Só te afeiçoam2 emprestados gestos.
 Teu hálito é veneno, é morte a língua;
 Respiras morte, e feres com teus mimos.
 A Traição te prepara os artifícios;
 Defendes o Ímpio, assaltas o Inocente;
 Da viperina Inveja o facho aceitas,
 Que os novedios cresta da Virtude;
 O Medo, a Ignorância, a Hipocrisia,
 Teus Ministros fiéis todos disputam
 A infame glória de te ouvir primeiro;
 E atro veneno, que te vem aos lábios
 Com verdade aparente ocultas e doiras.
    Ah! Some-te, infeliz; pois que estas Plagas
 Guardadas pelo Céu, defesas sempre
 Hão de ser-te, e aos flagelos, que produzes.

2 N.A.: Afeiçoar, significando dar feição.
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Calúnia.

 Nem tu, nem os que as zelam, sacros Deuses
 Conseguiram opor-se por mais tempo
 À torrente caudal, com que de rojo
 Vou submergi-las em cruento estrago.
 Para que o logre ressurgi do Inferno:
 Não torno por detrás, pois desconheço
 Quem desarme este braço, e que o sustenha.

CENA IV.

Constituição, e os ditos.

Constituição.

    Eu não só o  desarmo, eu o aniquilo;
 Eu, que não posso consentir que o sopro
 Teu venenoso empeste os ares puros,
 Onde respira a Inocência inerme,
 E adormece tranquila, confiando 
 No certo escudo, que lhe dá meu braço:
 Que defendo a Nação, o Trono escoro,
 Suplanto o Vício, o Mérito premio,
 Protejo o Sábio, desmascaro o Estulto,
 Velo a Justiça, refugio o Pobre,
 Virtude alteio, Despotismo aterro,
 Igualo os Cidadãos ante a Lei justa,
 Ponho a coberto de fatais insultos
 O justo Haver, a Honra desvalida, 
 Deporto a infiel Venalidade,
 Menos te sofro, pérfida Calúnia:
 Heterogêneos são os fitos nossos,
 Despossuis o terreno, onde eu habito;
 E, mal cabida sempre uma com a outra, 
 Foges do Mundo se eu do Céu descendo,
 Se eu me recolho ao Céu, volves ao Mundo.
 Não, em minha presença não tolero
 Nem a sombra sequer do fingimento:
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 Aparece qual és, qual sempre hás sido.3

    Agora vê se ainda desconheces
 Quem desarme esse braço, e que o sustenha.

Calúnia.4

    É certo que os lugares, onde habitas, 
 Precípite deixei, não os possuo.

Nume.

    Inda vagas por eles, mas em breve
 O tóxico letal há de espargir-se 
 No Inferno, onde fora propinado;
 Que, ajudados dos Céus vigiadores,
 Os Campeões da Pátria liberdade
 Têm honra, têm virtude, e os Céus têm raios.

Calúnia.

    Ora me alongo do menor terreno,
 Mas é vasto o Brasil, buscarei nele
 Vasta guarida aos planos, que medito.

Fidelidade.

    Nunca, nunca suponhas alcançá-la
 No esplêndido Brasil, na Plaga extensa,
 No terrão escolhido, onde o Grande, 
 O Previdente PEDRO, o Forte, o Justo
 Vigia Insone o bem de tantos Povos.

Nume.

    Insone o atendeu sempre, e mais ainda
 Quando em prol desses Povos, deixa a custo
 (Travando-Lhe do peito ímpia Saudade)
 A Grata ESPOSA, o FRUTO mui recente

3 N.A.:Cai a máscara, e o vestido de cima à Calúnia.
4 N.A.: Com muita ironia.
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 De um recíproco Afeto, e colocando
 Em hábeis mãos o Leme do Governo,
 Corre a mostrar Prudente um Íris novo
 À vastíssima terra; onde as areias
 São de ouro, e são os seixos de diamante.
 Assim um Lavrador de herdades longas
 (Se exemplo tênue cabe a grandes coisas)
 Quando rebramam nos profundos vales
 Os sons terríveis do agastado Olimpo,
 E parece que as nuvens se desabam
 Do cimo das montanhas, receando 
 Que o rio de extensíssimos limites,
 As margens Desrespeite primitivas,
 E arrase as bem medradas sementeiras,
 Não se fia de alguém, vai ele mesmo
 Desviar-lhe a corrente impetuosa,
 A alguns poucos dos seus deixando entregue
 Todo o amanho das plantas junto aos lares, 
 Onde nasceu tranquilo, e onde espera
 Seus dias acabar também tranquilo.

Fidelidade.5

    Em meu nome te afirmo, e no de quantos
 Mandam voto sincero a meus altares,
 Que o asiloso amparo, que inda esperas,
 Em golpes vai tornar-se despiedosos
 Sobre ti, sobre os teus, e quantos Monstros
 Ao Povo meu dileto se atreverem:
 Sim eu te juro, em homenagem ao Dia,
 Que igualmente bem quisto, e suspirado
 Superno, igual clarão debruça ufano
 Sobre as águas do Tejo, e sobre as águas
 Dos dois rios soberbos, majestosos,
 Que mais que nenhum outro conhecido
 Levam na inflada, túrbida corrente
 * Mais guerra, que tributo ao Rei dos Mares.

5 N.A.: À Calúnia
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Calúnia.

    Mau grado a teu agouro, aos repetidos
 Juramentos, que formas, talvez nunca
 Me esperançasse mais na minha glória
 Do que no instante mesmo, em que os repetes.

Constituição.

    Não, detestável Monstro: em vão presumes
 Quando o rijo encontrão das Fúrias todas;
 Disputando as paixões, te sopra n’ alma,
 Em vão presumes abater meus brios,
 Marear-me a beleza honesta, e pura,
 Que desde que vim dos Céus, conservo intacta.
    Que tresloucado há aí, que se fascine
 Por tuas expressões, que não conheça
 Os mui diversos fins, que nos propomos,
 Eu à fortuna, tu ao mal dos Povos?
    Os costumes são obra de Leis justas;
 E a ventura geral é dos costumes.
 Eu tento reformá-los, tu desejas
 A corrupção antiga requintar-lhe;
 Eu procuro a verdade, tu a escondes;
 Eu promovo prazeres, tu desgraças;
 Eu trago ao Mundo a Paz, tu a Anarquia.
    Treme do braço meu, que dirigido
 Por Têmis justiceira, de igual sorte,
 Com inteireza igual, igual deleite
 Dispensa prêmios, distribui castigos.

Nume.

    Ela6 descrida o nega, mas não tarda
 Que dura experiência lho confirme,
 Que esta vítima seja o mais honroso, 
 O mais justo holocausto, que votemos
 Sobre as Aras da Pátria ao Dia Excelso,
 Que enche de maior brilho os Horizontes

6 N.A.: Apontando para a Calúnia.
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 Do Mundo antigo, e novo, e nos recorda
 O Faustoso NATAL do Herói prestante, 
 JOÃO, o Pai da Pátria, o Semi-Divo, 
 Que é hoje o Enlevo do antigo, e novo,
 Que ambos O adoram, e em que só difere
 Desusado prazer, saudade estreme,
 Variados princípios, de que nascem
 O mesmo amor, a mesma lealdade.

Constituição.

    Eu serei a primeira, que empenhando
 Quanto sou, quanto valho, busque, e alcance
 Que ao MONARCA Imortal, que de seu peito
 Tanto me preza, amima, e galardoa,
 Seus Súditos fiéis conservem sempre
 O mesmo amor, a mesma lealdade.

Fidelidade.

    A sã Fidelidade assim o jura;
 E a Jura pelo Céu seja escutada!

Nume.

    Sim no Dia maior, que dentre os dias
 Fortunosos, propícios, que têm visto
 Renasce mais propício, e fortunoso
 Nesta Plaga feliz, que ao meu desvelo
 Os Numes entregaram benfazejos, 
 Neste Dia, que a prol do Império triple,
 Desde a origem dos Séculos vetusta
 Esteve pela Mão, que move os Fados,
 Grão tempo oculto em Cofre de reserva, 
 Do qual só guarda Jove a Mestra-chave 
 Doutra pedra mais fina, que diamante;
 Neste Dia Imortal nos cumpre a todos,
 (Menos ao Monstro, que talvez já tarda
 Na espantosa Mansão, donde surgira)7

7 N.A.: Um raio submerge a Calúnia. 
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 Renovar firmes votos, por que sempre
 Com mil prazeres no Oriente assome,
 Com bênçãos mil no Ocidente acabe
 O fúlgido, pomposo NATALÍCIO
 * De um Rei, que temos alto, e sublimado;
 E os Povos, que se aditam em gozá-lo,
 E os que se aditam com o FILHO Excelso
 Reconheçam qual é mais excelente.

Todos.

 * Se ser do Mundo Rei, se de tal Gente.

Cena última, em que aparece um novo Quadro alegórico,  
e se canta o Hino Nacional.

F I M.
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HYMNO
A N G R E N S E.

Angra dos Reis, és ditosa,
Canta, exulta de prazer
Pois tens em teu braço escrito
Independência, ou morrer.

A GRANDE Núncia dos Deuses      Tu Brasil, eras escravo,
Por cem bocas vem dizer          Escravo não deves ser,
Escrevei, oh Brasileiros,           És liberto, este o motivo
Independência, ou morrer.         Independência, ou morrer.
   Pátria, PEDRO, e CAROLINA      Pátria, PEDRO, e CAROLINA
   Desterram o Jugo vil             Desterram o Jugo vil
   Viva Bragança, e Alemanha         Viva Bragança, e Alemanha
   Viva o Reino do Brasil            Viva o Reino do Brasil

Esse Rio decantado              Venturosos Brasileiros
Apressado vi correr              Sábias Leis vede escrever
Belas Ninfas vão dizendo          Têm por base venturosa
Independência, ou morrer.         Independência, ou morrer.
   Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.    Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.

As águas mais cristalinas          Um fruto abençoado
Netuno vem oferecer,            O Céu nos ouve ceder
Apolo sábio lhe dita             Para Glória do Brasil
Independência, ou morrer.         Independência, ou morrer.
   Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.    Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.
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Vós Nações do Universo           Quem tem PEDRO, e CAROLIINA
Admirai vinde ver               Que males pode temer?
Esta sábia inscrição              Inda tendo por Brasão 
Independência, ou morrer.         Independência, ou morrer.
   Pátria, PEDRO e CAROLINA      Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.
   Desterram o Jugo vil 
   Viva Bragança, e Alemanha 
   Viva o Reino do Brasil

Algemas, ferros, grilhões         Novos Martes corajosos
Qual fumo vi desfazer           Estandartes vão erguer
O rico Brasil publica            Circundando suas Armas
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.
   Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.    Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.

PEDRO Grande é o Seu Nome      Lá no Templo da Memória
Ele nos deve reger              Ricos padrões vejo erguer
Pois tem em Seu Braço escrito      Abertos com Letras de Ouro
Independência, ou morrer         Independência, ou morrer.
   Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.    Pátria, PEDRO, e CAROLINA etc.

______________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA DO DIARIO. 1822.
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H Y M N O
CONSTITUCIONAL  BRASILIENSE.

Já podeis Filhos da Pátria,
Ver contente a Mãe gentil,
Já raiou a Liberdade
No Horizonte do Brasil.  

                Brava Gente Brasileira,    
                Longe vá temor servil;
                Ou ficar a Pátria livre;
                Ou morrer pelo Brasil.

Os grilhões, que nos forjava
Da perfídia astuto ardil,
Houve mão mais poderosa,
Zombou deles o Brasil.

Filhos, clama, caros Filhos,
É depois de afrontas mil,
Que a vingar a negra injúria
Vem chamar-vos o Brasil.

Brava gente Brasileira etc.

O Real Herdeiro Augusto
Conhecendo o engano vil,
Em despeito dos Tiranos
Quis ficar no seu Brasil.

Não temais ímpias falanges,
Que apresentam face hostil:
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil

Brava gente Brasileira etc.

Revoavam sombras tristes
Da cruel Guerra Civil;
Mas fugiram apressadas
Vendo o Anjo do Brasil.

Parabéns, ó Brasileiros.
Já com garbo juvenil
Do Universo entre as Nações
Resplandece a do Brasil.

Brava gente Brasileira etc.

Mal soou na Serra ao longe
Nosso grito varonil;
Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.

Parabéns; já somos livres,
Já Brilhante e Senhoril
Vai juntar-se em nossos Lares
A Assembleia do Brasil.

Brava gente Brasileira etc.

_____________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA DO DIÁRIO. 1822.
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HYMNO CONSTITUCIONAL
BRASILIENSE

DO malfadado Brasil
Perdeu Lísia a influência,
Já o Grande, Imortal Pedro
Lhe selou a independência

Brasileiros, vossa Pátria,
Qu’era Império por essência,
Já seu Defensor Perpétuo
Lhe selou a independência

     Augusto Pedro,              Augusto Pedro etc.
     Jovem Divino     
     D’eterno amor     
     Só vós sois Dino.    

Já do Brasil se quebraram
Os ferros da prepotência,
Já seu Príncipe Adorável
Lhe selou a independência.

S’ao Brasil D. João Sexto
Deu de Reino a Existência
Seu Filho, Pedro Primeiro
Lhe selou a independência

     Augusto Pedro etc.            Augusto Pedro etc.

S’ à Lísia sofreu três séc’los
O Brasil com paciência
Já esse Herói, seu Regente,
Lhe selou a independência.

Lusas Cortes, que tramais
Do Brasil a decadência,
Mordei-vos, qu’o seu Regente
Lhe selou a independência.
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     Augusto Pedro etc.            Augusto Pedro etc.

Embora contra o Brasil
Decretai com insolência
Tudo é vão qu’o seu Regente
Lhe selou a independência.

Filhos do Rico Brasil,
Dai graças à Providência
Que seu Liberal Regente
Lhe selou a independência.

     Augusto Pedro etc.            Augusto Pedro etc.

________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA NACIONAL.
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HYMNO CONSTITUCIONAL,
QUE ADOPTÁRÃO

OS LIBERAES DA BAHIA

CORO.
Já s’acabou
Dura opressão,
Porque já temos
Constituição.

       1.ª       3.ª
 Ó LUSITANOS,                  O Despotismo 
D’alma alegria,               Monstro infernal, 
O áureo Dia                 De Portugal 
Enfim raiou.                 Já se ausentou.
     Já s’acabou etc.               Já s’acabou etc.

       2.ª       4.ª
     Da Tirania                 A retidão
A vil corrente,                Do Reino esteio,
Um Deus Potente              Do Justo seio
Despedaçou                 Leis proclamou. 
     Já s’acabou etc.               Já s’acabou etc.

       5.ª      6.ª
     Das frias cinzas               João Excelso,
Do servilismo,                Do Régio Trono
Nobre Heroísmo              Em nosso abono
Ressuscitou.                 Tudo jurou.
     Já s’acabou etc.               Já s’acabou etc.

PORTO: NA IMPRENSA DO GANDRA. 1822.
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H Y M N O 
FLUMINENSE

Offerecido á SUA MAGESTADE IMPERIAL o Imperador do Brasil.

       1.          4.
    EMBORA de Lísia             Por nós sustentado
    Venham Coortes;              Será o Defensor; 
    Nós somos fortes              Nós temos valor
    Não há que temer.             Para o defender.
Jamais perderemos             Jamais perderemos etc.
Louros, Vitória;     
Pois é nossa glória     
Por PEDRO morrer.  
       2.        5.
    Mostremos ao Mundo,          Nós temos de Astrea 
    Que os Brasileiros             Auspício sagrado
    Não temem guerreiros,          Seja respeitado
    Que os vêm ofender.            O nosso Poder
Jamais perderemos etc.          Jamais perderemos etc.
       
       3.       6.
    Tremam os tiranos             Não arrastaremos
    Fujam do Brasil,              Ímpias cadeias 
    Pois que o seu ardil             Enquanto nas veias
    Não há de valer.               O sangue correr
Jamais perderemos etc.           Jamais perderemos etc.
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       7.
    Enquanto durar
    Um só Brasileiro,
    Dom PEDRO primeiro
    Nos há de reger.
Jamais perderemos etc.

       8.
    Corramos, ó bravos,
    A ver o Estandarte,
    Que o nosso Marte
    Acaba de erguer
Jamais perderemos etc.

       9.
    Mil vezes a morte,
    Que a escravidão,
    Sem PEDRO, e Nação
    Para que viver?
Jamais perderemos etc.  

       10.
    Às armas corramos,
    Ó Povos! Ó Gentes!
    Os peitos valentes
    A oferecer.
Jamais perderemos etc.
Louros, Vitória,
Pois é nossa glória
    Por PEDRO morrer.

                        POR A. J. A. S.

______________________________________________________________________
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HYMNO IMPERIAL.
     JÁ o doce momento
     Enfim é chegado
     Em que libertado
     Respira o Brasil;
A Império elevado
     Com digna Coroa
     Quebrou de Lisboa
     O jugo servil.

         Viva o Grande PEDRO
         Nosso Defensor,
         Viva o Novo Império
         Viva o IMPERADOR.

Enquanto houver gota
     De sangue nas veias
     Estranhas Cadeias 
     Brasil não terás;
Juraram teus Povos
     Vingar teu direito,
     De bronze com peito
     Sustê-lo os verás.

         Viva etc.
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Heroica divisa,
     Desprezo da Morte,
     De esplêndida sorte
     No braço é penhor;
Apoio valente,
     Prezada fiança
     Tu tens de Bragança
     No esteio maior.

         Viva etc.

De todos pedido,
     De todos amado,
     Teu jus violado
     Jurou defender;
E unindo seus gritos
     Às vozes do Povo
     Protesto fez novo
     Ser livre, ou morrer

         Viva etc.

Os ditos sinceros
     Os Deuses ouviram
     E entrada lhe abriram
     Em mil corações
Desde esse momento
     Mil Sólios perfeitos
     Lhe ergueram nos peitos
     Fiéis afeições.

         Viva etc.

As Águias valentes
     As asas abriram
     Seu Sólio cobriram
     Com sombra feroz,
Feroz aos Imigos
     Do Império nascente,
     Tutela da gente
     Que um Trono lhe pôs.
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         Viva etc.

Doloso Congresso
     De Lísia Tirano,
     Do teu desengano
     O instante chegou;
Fingida imunidade
     De nada valeu,
     Teus planos o Céu
     Com PEDRO estorvou.

         Viva o Grande PEDRO
         Nosso Defensor,
         Viva o Novo Império
         Viva o IMPERADOR.

Enquanto raivoso
     Tu soltas bramidos
     C’roamos unidos
     Um IMPERADOR
Um cetro lhe damos
     Um Trono Sublime,
     Que grande, lhe exprime
     Grandeza de amor,

         Viva etc.

O Império Brasílico
     Espanto é do Mundo;
     Imenso , fecundo
     Não teme rival;
Dos Povos erguido
     Por livre vontade
     Tem a Liberdade
     Por seu pedestal.

         Viva etc.
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Riqueza, Virtude
     Enfeitam seu lado
     Os dedos do Fado
     Lhe formam Dossel;
Valor do Imperante,
     Do Povo firmeza
     Lhe são de defesa
     Escudo fiel:

         Viva etc.

Respeito, Amizade,
     Justiça, Candura
     Na idade futura
     Clareza lhe dão
Brilhantes Estrelas,
     Emblema da Glória,
     Lhe traçam na História
     Luzido Brasão.

         Viva etc.

Filósofos Gênios
     Com puras doutrinas
     Leis sábias, divinas
     Lhe devem tecer;
O Nome de PEDRO
     Lhe dá Majestade,
     Poder, Dignidade
     Um Povo que quer. 

         Viva etc.

___________________________________________________

RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL.
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HYMNO MARCIAL.

Valentes Guerreiros,
 Que a Fama buscais,
 E as Armas alçais
 A novo esplendor.
     Mostremos ao Mundo
     Bravura, Energia;
     A Pátria confia
     No nosso valor.

 Oh vós, que aos clamores
 Da Pátria correstes,
 E nada temestes
 No Heroico fervor
     Mostremos ao Mundo etc.

 E vós, que seguindo
 As novas Bandeiras,
 Antigas fileiras
 Deixastes sem dor.
     Mostremos ao Mundo etc.

 Ouvi de Belona
 O grito, que entoa:
 Ao longe já soa
 Da Guerra o fragor 
     Mostremos ao Mundo etc.

Se vive na Fama
 De Heróis a Memória,
 Salvou-os a Glória
 Do Tempo ao furor
     Mostremos ao Mundo etc.
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 Que horror nos combates!
 Que p’rigos no assalto!
 Mas fala mais alto
 O Bélico ardor
     Mostremos ao Mundo etc.

 Os Chefes zelosos
 Vos vão excitando;
 Marchai a seu mando,
 Sem susto, ou temor.
     Mostremos ao Mundo etc.

 Fiel disciplina
 De Marte é divisa,
 Seguir-se precisa
 A Voz Sup’rior
     Mostremos ao Mundo
     Bravura, Energia;
     A Pátria confia
     No nosso valor

 A Mão Benfeitora
 De PEDRO Imortal
 Quis ser Liberal
 Em vosso favor.
     Mostremos ao Mundo etc.

Os Seus Benefícios
 Nos peitos gravai, 
 E gratos Lhe dai
 Mil provas de amor
     Mostremos ao Mundo etc.

 Em vós, oh Guerreiros,
 A Pátria descansa,
 Da sua esperança
 Vós sois o penhor
     Mostremos ao Mundo etc.
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 Por vós não receia
 Imigos alfanjes,
 Nem teme as falanges 
 De injusto opressor
     Mostremos ao Mundo etc.

 Da Esposa, e dos filhos
 Quem guarda o direito, 
 Não teme o seu peito
 Aos tiros expor
     Mostremos ao Mundo etc.

 Corramos à Glória,
 Que assim nos convida;
 Mais vale que a vida
 Da Pátria o Louvor.
     Mostremos ao Mundo etc.

____________________________________________________________

RIO DE JANEIRO, NA TYPOGRAPHIA DO DIARIO, 1822.



252

37

H Y M N O
MILITAR-BRASILEIRO,

FEITO POR F. X. F. 

Para se cantar no Dia da Benção das Novas Bandeiras.

    BRASILEIROS denodados        SAGRADO, novo Pendão
    Voai ao Campo da Glória,         Acabais de receber,
    Quem peleja pela Pátria,          Vede a Letra que o decora:
    Alcança sempre a Vitória         Ou Liberdade, ou Morrer.
Correi, ó Bravos, às Armas        Correi, ó Bravos, às Armas,
Ide ao Templo de Mavorte,        Ide ao Templo de Mavorte,
Jurai ante o Nume Sacro:         Jurai ante o Nume Sacro:
Ou Independência, ou Morte.      Ou Independência, ou Morte.

    Não franqueiem vossos peitos      Segui de PEDRO o exemplo; 
    Combatendo o Inimigo;          A coragem, o valor;
    Brasileiro que é honrado          Quem tem este HERÓI à frente
    Não teme a morte, ou perigo       A Marte excede em vigor.
Correi, ó Bravos etc.               Correi, ó Bravos etc.

    DISPERSAI as vis Coortes,        Abram-se as portas de Jano,
    Que vos vêm escravizar,          Sai tu, execrável guerra,
    Quem com brio quebrou ferros     Para debelar os monstros
    Tiranos deve odiar             Com que Lísia nos aterra.
Correi, ó Bravos etc.                Correi, ó Bravos etc.

________________________________________________________________________
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HYMNO PATRIOTICO
B R A S I L I C O.

Às Armas, Bons Brasileiros,    
Nossa Pátria defendamos,    
Ferros não mais consintamos,   
Antes mil vezes morrer.    
     Morrer pela Pátria     
     É nobre morrer;    
     Tornar para escravo,    
     Antes não viver.    

Pela honra expor devemos    
Os bens, a fortuna, a vida;    
É honra a Pátria querida    
Libertar da escravidão    
     Libertá-la vamos   
     Não mais paciência;     
     Ou morramos todos,    
     Ou Independência.    

Quer Portugal Livre ser,    
Em ferros quer o Brasil;    
Promove a guerra civil,    
Rompe os laços da União.     
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     Muito embora os rompa   
     Por gosto, ou maldade,   
     Mas não romperá    
     Nossa Liberdade.    

Falanges contra Nós manda,
Como a País inimigo;
Em vez de tratar amigo
Quem fez  própria a causa sua.
Unidos a PEDRO
     Nosso DEFENSOR,
     Por nada contamos
     O Luso furor.

Sem culpa nos próprios Lares
Corre impune o sangue nosso;
Da tirania ao colosso
Azos se dão, e louvores.
     São estes os frutos
     Da Regeneração?
     São estes seus bens?
     Decerto não são.

Basta já de sofrimento:
A tiranos guerra, guerra;
A salvar a Pátria Terra.
Às Armas, Bons Brasileiros.
     Divisa nos seja
     = Morrer, ou vencer =
     Escravo é somente
     Quem tal o quer ser.

_____________________________________________________________

RIO DE JANEIRO, NA IMPRENSA NACIONAL
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INDEPENDENCIA, OU A MORTE
 GRANDE PEDRO, os Brasileiros
 Cheios de vivo transporte,
 Juram por Vós, pela Pátria
 Independência, ou a morte.

 Como Príncipe Adorável
 Do Brasil, ditosa sorte!
 Destes lh’ Nobre Divisa,
 Independência, ou a morte.

 Do Novo Mundo, ó Regente,
 Dais o seu seguro Norte,
 De mil grilhões o livra
 Independência, ou a morte.

 De Lísia às vis pretensões
 Destes, Herói, mortal corte.
 Logo qu‘ao Brasil ditastes
 Independência, ou a morte.

Inda qu’o Luso Congresso
 Ao Brasil tropas exporte
 Tremerão só co’a legenda
 Independência, ou a morte

Qual Alexandre o nó górdio
Dissolvestes com o raio forte!
Já clama o Brasil altivo
 Independência, ou a morte
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 Dos briosos Brasileiros,
 Eis Lusitana Coorte,
 O brasão, qu’os extasia,
 Independência, ou a morte.
 
Brasileiros, vossa Pátria
 Perdeu da Colônia o porte;
 É Império, tem Leis próprias
 Independência, ou a morte.

 Vinde ver, Nações do Mundo,
 Em PEDRO um novo Mavorte,
 Proclamando contra Lísia
 Independência, ou a morte.

 Ao Brasil Embaixadores
 Mandai Potências do Norte,
 Que a par de PEDRO sustentem
 Independência, ou a morte.

 Da Pátria dos bons Franklins
 Uma Esquadra à nossa aporte,
 Que proteja, ampare, escuda,
 Independência, ou a morte.

 Os peitos dos Brasileiros
 Sã Filosofia conforte,
 Já que o Valor lhes Inspira
 Independência, ou a morte.

 Dai Luzes, Deus Imortal
Do Brasil à nova Corte
Qu’aspira Leis Liberais
Independência, ou a morte.

Viva Dom PEDRO Primeiro,
 Bravo Filho, e Consorte.
 O Brasil, sua Assembleia
 Independência, ou a morte.

_____________________________________________________________

NA IMPRENSA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. 1822.
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40

INDEPENDENCIA OU MORRER.

OUVI, ó Povos, o grito,
 Que vamos livres erguer;
 O Brasil sacode o jugo,
 Independência ou Morrer.

 Leis que impostura ditava,
 Não mais devemos sofrer.
 Ferros nunca, nem dourados;
 Independência ou Morrer.

 Congresso opressor jurara
 Nossos povos abater:
 Em seu despeito amamos
 Independência ou Morrer.

 Um povo, que quer ser livre,
 Livre por força há de ser;
 É esta a Lei das Nações;
 Independência ou Morrer.

 Temos Herói, que trabalha
 Em nosso jus defender:
 Longe seja o Servilismo
 Independência ou Morrer.

 Unem-se força, e direito
 Para as cadeias romper,
 Mão Real as despedaça;
 Independência ou Morrer.
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 Depois de trezentos anos
 Livre o Brasil vai viver:
 Deve a PEDRO a Liberdade,
 Independência ou Morrer.

 De nossa Glória Ó REGENTE,
 Só TU penhor podes ser;
 Ou Pedro ou deixar a vida,
 Independência ou Morrer.

O Brasil, do Mundo inveja
 Não deve em ferros gemer,
 É tempo; sejamos livres,
 Independência ou Morrer.

 Abusando em Pátrio zelo
 Sente-se o sangue ferver;
 Ressoa em todas as bocas
 Independência ou Morrer.

 Embora Esquadrões armados
 Ferros nos venham trazer;
 É brasão das almas livres
 Independência ou Morrer.

 Os satélites do crime
 O que nos podem fazer?
 Imolar no Altar da Pátria
 Independência ou Morrer.

 Os Corações dos Tiranos
 Hão de covardes tremer
 Vendo escrito em fortes braços 
 Independência ou Morrer.
 
Nós escravos!! Oh vergonha!
 Mais vale a vida perder!
 Nossa Pátria tem por Timbre
 Independência ou Morrer.
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 Havemos entre as Nações
 Nossos Direitos manter;
 Corra embora o sangue em rios,
 Independência ou Morrer.

 Vem, oh Brasil, os teus filhos
 Hoje abraçar de prazer:
 De ti são dignos seus votos,
 Independência ou Morrer.

_____________________________________________________________________

RIO DE JANEIRO 1822. NA TYPOGRAPHIA DO DIARIO,  
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INDEPENDENCIA, OU MORRER

Às Armas, Brasílea Gente,         É timbre de ilustres peitos
Bradaram Honra, e dever,         Pela Glória combater:
E vossa divisa seja             É próprio das almas grandes
    Independência, ou morrer.         Independência, ou morrer.

Já cada qual em seu peito         Pela ventura da Pátria
Sente o amor Pátrio ferver:        É nobre a vida perder:
Já se ouve pulsar nos astros        Ela de nós hoje exige
    Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

Se o teimoso Portugal           ABERTO o Templo da Fama,
Quer nosso brio abater,          Sempre aos Heróis há de ser:
Como Leões o estorvemos;        São Heróis os que sustentam
    Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

Quem pugna pela justiça         PEDRO o GRANDE, e a Augusta ESPOSA
Por fim sempre há de vencer:       Par que o Céu quis proteger,
Eia, avante, somos homens...       Juraram como juramos
    Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

TODO o Universo aplaudindo      DESTE Herói sob os auspícios
Nosso honroso proceder          O que podemos temer?
Dirá: “São Heróis, proclamam      União, ó Brasileiros,
    Independência, ou morrer.”        Independência, ou morrer.

                                      M. J. S. P.

_____________________________________________________________________
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L A M E N T O S
DE HUMA BAHIANA

NA TRISTE CRISE, EM QUE VIO
SUA PATRIA OPPRESSA

PELO

DESPOTISMO CONSTITUCIONAL
DA

TROPA AUXILIADORA DE PORTUGAL,
PARA EMPOSSAR NO GOVERNO DAS ARMAS A I. L.

MADEIRA DE MELLO, POR VIRTUDE DA CARTA
REGIA, QUE DEO CAUSA Á GUERRA DA

CARTA REGIA, OU CARNAVAL
DESASTROSO.

RIO DE JANEIRO.
NA TYPOGRAPHIA NACIONAL 1822.
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L A M E N T O S
DE UMA BAIANA*

 JUSTOS Céus, não posso mais!!!
 Que dirá a Europa inteira!!!
 Há de perder-se a Bahia,
 Para Governar Madeira?

     Dos nossos males,
     Vos Condoei,
     Se a Tropa existe
     Não há mais Lei.

 Justos Céus, ouvi meus ais
 Nunca houve um mal igual:
 Vede o bem, que nos promove
 A Tropa de Portugal.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, vede as venturas
 Da nossa Regeneração;
 Vede, se há nos Infernos
 Tão funesta escravidão.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, cada Soldado
 De Portugal, é um Nero,
 Os Chefes, iníquos Verres,
 Que nem vê-los jamais quero.
     Dos nossos males etc.
 Justos Céus, para um só homem

 Ter poderio, Excelência,
 Hão de os Baianos sofrer
 Dos Lusos tanta insolência?
     Dos nosso males etc.

* Uma Menina de treze anos de idade, fechada no seu quarto, e lavada em lágrimas os 
produziu em consequência de tanta raiva nos dias 19, 20, 21, de Fevereiro.
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 Justos Céus aonde os bens
 No dia dez proclamados?
 Serão as mortes, os roubos,
 Nestes dias perpetrados?
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, de que nos servem
 Bases de Constituição,
 Se a Lusa Tropa só quer
 Impor-nos a escravidão?
     Dos nosso males etc.

 Justos Céus, onde o Direito
 Pessoal, de Propriedade,
 Se só entre nós impera
 A vil arbitrariedade?
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, onde o direito,
 De que sem culpa formada,
 Não seria às vis prisões
 Triste vítima arrastada?
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, como se iludem
 Os infelizes mortais!!
 Em vez de esperados bens,
 Acham males, sem iguais.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, como é possível
 Ficar impune a maldade
 De monstros, que não perdoam,
 Nem mesmo a sexo, ou idade?
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, punir malvados,
 É um dever, é razão;
 Castigue-se a prepotência,
 Se temos Constituição.
     Dos nosso males etc.
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 Justos Céus, vós que sabeis
 Dos Baianos a inocência,
 Puni tanta atrocidade,
 Castigai tanta insolência.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, a vós compete
 O Congresso esclarecer;
 Mostrai-lhe o bem que à Bahia
 Se condignou remeter.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, esse bom Rei
 Ainda está iludido,
 Só assim escreveria 
 A homem tão fementido.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, tal Carta Régia
 Foi a nossa desventura:
 Que males não produziu!!
 Quantos males não augura!!
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, não é factível
 Possa alguém acreditar,
 À troco d’uma Excelência 
 Tantos desastres causar.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, ver desterrados
 Patrícios, Irmãos, Parentes; 
 Presos, mortos, e feridos
 Mil Cidadãos inocentes!!
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, até manchada
 Das Clausuras o recato
 Sacras Virgens esmagadas
 Do marcial aparato!!
     Dos nossos males etc.
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 Justos Céus, ver baionetada
 A uma idosa Regente,
 De Cruz alçada fugirem
 As Freiras por entre a gente!!
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, Sagradas vestes
 Rasgadas por mãos impuras,
 Insultadas sacras virgens,
 Como as mais vis criaturas!!
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, quando os Conventos
 Foram assim insultados,
 Quanto mais não sofreriam
 Os Cidadãos sossegados?
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, que dor pungente
 Lacera meu Coração,
 Ver os Templos insultados,
 Ver roubado o Cidadão!!
  Dos nossos males etc.

 Justos Céus, Velhos, e Moços,
 Tristes Damas recatadas,
Nada  escapou à bravura
 Das Tropas desenfreadas. 
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, para insultar-nos
 Té o mar produz algozes,
 Enfurecidos Marujos
 São mais que a Tropa ferozes.
     Dos nossos males etc.
    
Justos Céus, ‘té os Caixeiros,
Quais de ladrões vil quadrilha,
Não roubam: porém ajudam
Ao qu’insulta, mata e pilha
     Dos nossos males etc.
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 Justos Céus, jamais se viu
 Entre Irmãos, tão crua guerra
 Nunca os Déspotas obraram
 Tão negra ação sobre a terra.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, e a tal cáfila 
 Inda se jacta de egrégia,
 Matando incautos Irmãos
 Na guerra da Carta Régia?
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, tal Carnaval, 
 Fará época na História,
 Nela a Tropa se cobriu
 D’infâmia, em vez de glória.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, estes malvados
 Fizeram a bel-prazer 
 Com laranjinhas de ferro
 Sangue, e lágrimas correr.
     Dos nossos males etc.

 Justos Céus, se as nossas Cortes
 Não punem tanta maldade,
 Ou não haverão Baianos,
 Ou nunca mais tal Cidade.

     Dos nossos males,
     Vos Condoei,
     Se a Tropa existe
     Não há mais Lei.
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MOTE IMPROVISADO.
Independencia, ou morrer.

PÁTRIA, PEDRO E CAROLINA    Tocamos no grande termo 
Protestamos defender:           Prescrito pelo dever;
Eis a divisa da Glória,           Execração aos tiranos,
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

DA BRASILÍCA ASSEMBLEIA     Corajosos Brasileiro
Supremas Leis vão nascer;         Vosso  jus deveis manter:
Têm por base inalterável         Sois Nação, deveis ser livres,
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

Para existir feito Escravo,         Os pendões da Liberdade,
Que pode a vida valer?          Tu, Brasil, soubeste erguer,
Antes morte do que ferros,        Sabe agora sustentá-los,
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

O Brasil não retrograda          Ao DEFENSOR do Brasil
Ou expirar, ou vencer           É tempo de conceder
Eia, avante, ó Brasileiros,         Trono, Cetro... o véu se rasgue,
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

Este Reino outrora ESCRAVO,     Que prestam Leis promulgadas,
Escravo não torna a ser:          Sem Rei, que as faça exercer?
Emancipou-se, está livre,         Novas Leis pedem Rei novo,
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

_____________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. 1822. Na Officina de Silva Porto, e C.



268

44

O MUDO DE PERNAMBUCO,
OU

GERVAZIO EM LISBOA

SONETO.

O Senhor Mudo posto nesta terra,
Dos nossos sete Montes vendo as faldas!
Ou no Brasil lhe deram pelas baldas,
Ou Segredo maior nisto se encerra!

Dizem tentar partir para Inglaterra,
Deixando em Pernambuco as contas saldas;
Mas pode cá tomar banho das Caldas,
Para o mal da mudez, que tanto o aterra:

Houve um Tonante aqui, manhoso, esperto,
Que cortejando a Forca, lhe dizia:
Inda que tarde creia, que sou certo;

Acautele-se Vossa Senhoria,
Defenda-se com brio, e com acerto,
Não lhe caia também tal profecia.
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SONETO.
 Como o Pássaro vai cair no visco,
 Caiu o Senhor Mudo na Bahia,
 E o Filho, que por lá se conhecia,
 Para o Governador foi um petisco:

 Reclamou logo o Pai que, a todo o risco,
 Saísse do Paquete que o trazia;
 Entregue, e preso foi, quem tal diria! 
 Senão ali ficava feito em cisco:

 Vem este Papagaio de presente,
 Com dois Macacos mais da sua escola,
 Que vindo presos, não nos tornam dente;

 O Papagaio aqui logo se embola,
 Como é manhoso, finge-se doente,
 Perde outra vez a fala na Gaiola.

  MUI bem vindo meu Senhor;
  Nunca ninguém pensou tal!
  Mas mudou-se em tempo próprio,
  Por ser em mês de Natal.

Não mande procurar casas,
  Houve cá esse cuidado,
  Nesse Palácio em que está, 
  Fica bem acomodado.

Ora diga-nos, Senhor:
  Como ficou Pernambuco?
  Não fala, não nos diz nada?
  Parece que vem maluco!
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Não intente emudecer,
  Que não pega para cá;
  Ser mudo, ser surdo, ou cego,
  Isso era bom para lá.

Aqui levaram-lhe a bem
  Habilidade, tão rara,
  De saber fingir-se mudo,
  E sempre co’a mesma cara.

Se leu a história Romana,
  Talvez dela aprenderia
  Essa manha de que usou,
  Quando mudo se fazia.

O grande Bruto de Roma
  Também mudo se fingiu,
  E o tempo que lhe fez conta,
  Ninguém palavra lhe ouviu.

Quando se matou Lucrécia,
  Foi quando Bruto falou,
  E todo o povo admirava
  O muito, que o exortou.

Diga por que se meteu
  Em segunda parvoíce?
  Não teve no Rei Martins 1

  Um Espelho em que se visse?
Nisso que fez noutro tempo,

  Não aprendeu a lição?
  Desses crimes desastrosos,
  Não alcançou o Perdão?

Não viu ser muito arriscado
  Reger levantado povo,
  Com máximas, e pretextos,
  Para se encher como um ovo?

Que tão errado pensar,
  Em coisa que tanto assusta!
  Botou mal as suas contas,
  Que Deus é quem lhas ajusta.

1 Domingos José Martins, fuzilado por liderar a Revolução de 1817 em Pernambuco. 
(N.O.)
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Dava-se já por seguro,
  Em um Paquete metido;
  Mas quis logo a Providência, 
  Que fosse ali surpreendido.

Sucedeu-lhe, se vem rico, 
  O mesmo, que sempre ouvi,
  Ganhá-lo por toda a parte,
  Porém vir gastá-lo aqui.

Eu aposto que atinei,
  Porque Vossa Senhoria,
  Indo lá para Inglaterra,
  Tocou sempre na Bahia.

Não estranhe o tratamento,
  Que inda lhe val a opulência,
  Senão trocava em = você =
  A sua antiga Excelência.

Não foi por buscar saber
  Daquela Cidade o estado?
  E depois ir para o Rio,
  Com o seu plano formado?

Lá projetava ser Grande,
  Dar as Cartas, por primeiro,
  Fiado no cabedal;
  Saiu-lhe o gado mosqueiro.

Martins, também projetou
  O ser Rei de Pernambuco,
  Porém teve a mesma sorte
  Que a Estátua de Nabuco.

Ainda os Pernambucanos
  Confiarão nos motins,
  Que fizerem os Sectários
  De Gervásios, e Martins?

Antes do que ir no Paquete,
  Buscasse unir-se aos mais fracos;
  Fugisse para o Sertão,
  Fosse pentear macacos.

E esse pestífero bando,
  Que tanto tem trabalhado
  Para desunir os seus,
  Pondo-os em mísero estado:
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Ainda espero que responda
  Por esses tristes horrores,
  Tantas mortes, tantos roubos,
  De que foram causadores.

Viver sem moral, sem honra,
  Chamam-lhe felicidade,
  São, e vão fazendo os outros,
  Algozes da humanidade.

Que tem tirado essa gente,
  Do ardil do seu patriota,
  Sacrificando esse Povo,
  Que dantes não tinha nota?

Em tempos tão complicados,
  Todo o homem, que é de bem,
  Obedece a quem governa,
  Que é só quanto lhe convém.

Ama a Deus, respeita as Leis,
  Não pretende figurar,
  A paz de espírito assim
  É que se pode alcançar.

Acudindo à Pátria sua,
  Quando em precisão a vir;
  Do pouco, ou muito que tenha,
  Ir com ela repartir.

Aquele, que isto fizer,
  Será por bom conhecido;
  Para Deus, e para o Mundo,
  Tem seus deveres cumprido.

Porque os gênios turbulentos,
  Inquietos, maquinadores,
  Para si, e para os outros
  Só acarretam horrores.

Andam sempre em labirinto,
  Vigílias, sustos, e lida, 
  Com receios, e remorsos,
  Sofrem um Inferno em vida.
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Com Leis, e Religião,
  E um Monarca virtuoso,
  Quem quer seguir outro norte,
  É velhaco, é caviloso. 

As Leis refreiam malvados;
  Religião as paixões;
  O Monarca dá o exemplo;
  Eis as felices Nações.

Entrem os homens em si,
  Que dois dias que se vive,
  Não é justo, que a maldade
  A trabalhos os cative.

Algum dia um Português,
  De ser Português se honrava;
  As brilhantes qualidades, 
  Exato, desempenhava.

Embora a desgraça venha,
  Porque Deus o quis assim;
  Nós chamamos-lhe desgraça, 
  Mas Deus lá sabe o seu fim:

Que ir um homem procurá-la
  Por vontade, a sangue frio,
  E queixar-se, depois, dela, 
  É ter casco mui vazio.

Agora bem livre seja;
  Assim o permita o Céu!
  Que possa justificar-se,
  Sendo inocente, e não Réu.

Aqui as bocas do Povo,
  Por traidor o apregoam;
  Porque da sua conduta,
  Por cá tristes coisas soam.

Naquela Proclamação,
  Que fez, Vossa Senhoria?
  Jogar com pau de dois bicos,
  Que é o que mais parecia.

Valha-te Deus inocência!
  Muito custas quando vens!
  Leve-te o Diabo crime,
  Que tantas saídas tens!
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Se tornar a escapar desta,
  Comedido deve ser,
  Nunca auxilie partidos
  Contrários ao seu dever.

Este pacto social,
  Que forma a nossa união,
  Quem intenta desuni-lo,
  É monstro, não Cidadão.

Se voltar a Pernambuco,
  Ou onde quer que estiver,
  Vendo o Povo levantado, 
  Fuja-lhe, o mais que puder.

Queira Vossa Senhoria, 
  Decorar quanto aqui digo,
  Que é de quem bem lhe deseja, 
  Conselhos de bom amigo.

FIM

______________________________________________________________________

Vende-se nas Lojas do costume = por 40 réis onde também se vende = o Folheto 
da Pimenta para as más Línguas. = A Carta de Mahomud Imperador dos 
Turcos, ao Ex-Paulista Encomendado. = E a Confissão de um Penitente,  

ao mesmo Ex-Paulista. =

LISBOA: 1822.
Na Officina que foi de Lino da Silva Godinho.

Rua dos Cavalleiros N.º 79 primeiro andar.
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   Será completa a Fabula na Terra
   Da Serpente Cadmea entre os Passados,
   Quando dos mortos para nova guerra,
   Renasciam de novo outros Soldados?
   Será: que tão atroz iniquidade
   Pode fazer de um sonho uma verdade.

   Oh! Tu, que passas, para: e excogita,
   Se encontras pelo Orbe universal,
   Já na moderna, já na antiga escrita
   Tão estranha perfídia, ou crime igual!
   Podes do Mundo à infância recorrer
   Quando o Sangue de Abel se viu correr.

   Salve, oh! Vítimas Santas, e primárias,
   Pela glória da Pátria, e do Brasil
   Que entre maus sucumbistes, Ah! Falsários!
   Com fogo, e peito mais que varonil,
   Morrestes pela Pátria; e a vossa sorte
   Vos vai fazer viver além da morte.

   Manes Ilustres, que girais vagando 
   Sobre o funéreo Altar, que alçou Mavorte,
   Se ainda ouvis os que a vida estão gozando,
   Não vos pene o azar da cruel sorte;
   Porque da Pátria liberdade exangue
   É maior animante o próprio sangue.

_______________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA NACIONAL. 1822.
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[Três sonetos exaltando a independência]

SONETO.
Parabéns, Brasileiros, que desfeitos.
Jazem por terra os vis grilhões pesados,
Q’há três séc’los havíeis, negros fados!!!
D’ ímpios Lusos sofrido, contrafeitos:

Parabéns, que já estão vossos direitos
Por Pedro inimitável restaurados,
E que com letras d’oiro estão gravados,
Independência, ou Morte em nossos peitos.

Parabéns, GRANDE PEDRO, sem segundo,
 Perpétuo Defensor, dantes Regente;
 Mas hoje Imperador do Novo Mundo;

 Parabéns, Prole Augusta, finalmente,
 A quem adora com prazer profundo
 Do novo Império a Brasileira gente.

SONETO.
Se me viste a teus pés, Lísia, humilhada,
E meus ricos tesoiros ofertar-te,
Foi para da miséria libertar-te,
Em que, Lísia, vivias sepultada:

Na balança da Europa respeitada
Há três séc’los te fiz por enviar-te
De brilhantes e ouro a maior parte
Que pela natureza me foi dada:
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Das ricas produções dos meus terrenos,
Açúcar, algodão, café, tabaco,
Grande um Reino tornei dos mais pequenos;

Tornei-me Independente: eis de macaco
Chamam meu Império os Serracenos,
Que formam, Lísia, teu Congresso fraco.

SONETO.
Adorna-te, ó Brasil, de verde gala,
De finíssimo oiro matizada.
E já com altiva fronte abrilhantada
À Lísia, ó Brasil meu, faze encantá-la.

À Rússia, e Alemanha hoje te iguala,
Brasil, ó Pátria minha idolatrada,
E em Trono de esmeraldas assentada,
À frenética Lísia assim lhe fala:

“Não mais, Lísia soberba, e temerária
Projetes minorar a minha sorte,
Que Mão Onipotente t’é contrária.”

Não mais ao meu Império vil Coorte
Intentes enviar, Lísia falsária;
Pois hei jurado = Independência, ou Morte.

__________________________________________________________________

RIO DE JANEIRO 1822. NA TYPOGRAPHIA DE SILVA PORTO, E C.ª
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S O N E T O S

Feitos e recitados nas noites dos dias 22, 23
e 24 de Setembro na Respeitavel Presença

de SS. AA. RR. pelo Padre Manoel de
Freitas Magalhães, da Provincia do

Espirito Santo.

____________________________________

RIO DE JANEIRO.
NA TYPOGRAPHIA DO DIARIO

1822.
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D E D I C A T Ó R I A.

Ilustríssimo Senhor Brigadeiro Domingos Alves Branco Muniz Barreto.

Bem persuadido do muito que Vossa Senhoria se tem interessado na 
Santa, e Justíssima Causa do Brasil, e de quanto tem procurado, já 
pessoalmente, já com os seus escritos, a tranquilidade deste país, tenho a 
honra de oferecer-lhe esses Sonetos, que foram repetidos na Respeitável 
Presença de Suas Altezas Reais, e só por isso dignos de atenção, e nunca 
pelo merecimento de seu Autor, que muito se honra em ser

De Vossa Senhoria mais
íntimo, e Cordial Amigo.

Casa 27 de Setembro
de 1822.

O Padre Manoel de Freitas Magalhães
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SONETO I.

 Em sonhos Portugal gostoso via
 Com as cores mais belas, que pintava,
 Que o rico Brasil agrilhoava,
 E que os ferros jamais sacudiria.

 Mas eis que amanhece esse bom dia,
 Que na mente de um Deus guardado estava,
 E quando Portugal preso o julgava
 Grita-lhe o Brasil, Que fantasia.

 Acorda Portugal espavorido,
 Sem saber que faria, ou quem gritava,
 E então conheceu que era iludido.

 Amigo meu, lhe diz, sonhando estava,
 O Brasil lhe responde: és atrevido:
 Se tu estavas dormindo, eu vigiava.

II.

 Sossega ó Brasil não mais lamentes.
 Tua sorte (feliz) que o Céu respeita,
 Este antigo receio, essa suspeita
 Acabou-se, e não mais te descontentes.

 Esse sábio Varão, que rege as gentes,
 Criatura sem par, a mais perfeita;
 Inspirado do Céu gostoso aceita
 Os Votos, que lhe prestam reverentes.

 Nos braços de teus filhos descansado
 O verás entre nós eternamente,
 Pois que assim já o tem deliberado.

 E tu ó Brasil quão felizmente!
 Protegido por teu idolatrado,
 À Europa farás ver quanto és potente.
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III.

 Às armas, filhos meus, vinde depressa,
 A razão vos convida, a Pátria clama,
 Com mais vivo fervor, ardente chama,
 A defesa tomai, que vivo opressa.

 Às armas sim correi, correi que essa
 Impostura tão vil, tão fútil trama
 Desmascarou-se enfim, enfim não ama
 Portugal ao Brasil, que assim processa.

 À tortura vão condenados
 Os Heróis do Brasil, Heróis em tudo,
 Que não querem se ver escravizados.

 Apressai-vos, correi (que grande absurdo!)
 Esses homens fazei sejam calcados,
 Que o Brasil querem seja cego e mudo.

IV.

Do mais justo prazer embriagado,
Dos mais vivos transportes possuído;
Eis que pela razão fui conduzido
A um Templo, que julgo ser sagrado.

Com bastante atenção vi com cuidado
Um Trono se formar enriquecido,
De lindíssimas pedras bem fornido,
De Brilhantes Rubis bem engastado.

 Outra coisa vi mais, uma Coroa
 Trabalhada também com tanto ardil,
 Que eu ainda não vi outra tão boa.

 E quando a mim tornei, vejo o Brasil
 A PEDRO Coroar; e então ressoa
 O Nome deste Herói com vivas mil.
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V.

 Nos arcanos de um Deus Onipotente
 Já se achavam dois PEDROS destinados,
 Para serem os primeiros nos Estados,
 Em que passa cada um a ser Regente.

 De virtude, heroísmo certamente
 Ambos eles então sendo dotados,
 Para Roma, e Brasil foram mandados,
 Novos Tronos formar, reger a gente.

 Um PEDRO a Roma foi ser o Primeiro
 Que a Igreja governou, não sem mistério,
 Por um Deus, que é mandado, verdadeiro;

 Outro PEDRO vem cá neste Hemisfério,
 No vasto continente Brasileiro,
 Qual Enéas fundar um novo Império.
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A SUA ALTEZA REAL
O PRINCIPE REGENTE,

E DEFENSOR PERPETUO
DO

REINO DO BRASIL.
O D E.

________________________________________

...Nil majus generatur ipso,
Nec viget simile quidquam, aut secundum.1

Horacio.
________________________________________

DUrável monumento
Mais, do que o bronze e o mármore, levanto:

No sonoroso canto,
Ao Letes sonolento

Roubo, e transmito a séculos distantes
De ilustres Peitos as ações brilhantes.

1 [De quem] nada maior que ele [Jupiter] foi gerado, nem semelhante, nem próximo.
 Carmina, I.12,17-18. (N.T.).
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  Torpe Venalidade,
 Não, não conheço teu altar impuro:

   Impávido e seguro
   Amo a gentil Verdade:

 É ela, é ela quem meu estro inflama,
 Quem remonta de PEDRO aos Céus a fama.

   Mas que visão celeste!...
 Será imagem vã da fantasia?...

   Lá donde nasce o dia
   Um Gênio à Terra desce,

 E ao som dos hinos, que o Brasil entoa
 Orna a Fronte do Herói com áurea c’roa!...

   Assanha, imunda Inveja,
 Assanha as serpes da melena horrenda;

   Vibra a língua tremenda,
   E maldições troveja:

 Do Brasílico Império ao Trono a sorte
 Eleva um PEDRO, qual não teve o Norte.

   Quem , quem foi que primeiro
 O colo decepou do Despotismo?

   Quem, quem o Servilismo
   Sepultou lisonjeiro?

 Quem do ilustre Cabral a feliz Terra
 Livrou das cenas da intestina guerra?

   Tu, Rio, tu contente
 Viste-O alçar, por te vingar, a espada;

   Da tropa hostil, e armada
   Domar a fúria ingente:

 Viste c’os teus à face do inimigo
 O Herói da morte desprezar o p’rigo.

   Viste como apressado
 Voou de Minas a salvar a glória:

   Como feliz vitória
   Teve do monstro irado,

 Que desunir (insano!) projetara
 Do novo Império uma porção tão cara.
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   Nuvem pesada e escura
 Assombrava a cidade Paulistana;

   Em lastimoso dano
   Submergi-la procura:

 Parte súbito o Herói, corta o enredo.
 E aos Povos torna o plácido sossego.

   Novo furor divino
 Presta-me agora, ó Clio, novo alento,

   Que o Délfico instrumento
   Mais elevado afino:

 Entalhe o meu buril na eternidade
 Feitos não vistos em nenhuma idade.

   Vã presunção despindo,
 D’ altos Varões o Príncipe cercado,

   Do Governo o cuidado
   Com eles repartindo!...

 Com o Povo confunde a Sob’rania,
 A que a fortuna O destinava um dia!...

   Ah! do Brasil em sustos
 Quebrar os ferros, enxugar o pranto!...

   Roma, não viste tanto
   Nos Titos, nos Augustos:

 Entre eles PEDRO, por ações tão belas
 Qual o Sol brilhará, entre as estrelas.

   Porém, ousada Lira,
 Onde te leva tanto atrevimento?
 Se hora de Cirra o vento

   Favorável respira,
 Ao porto alegre volve, e colhe o pano;

   Teme perder-te no infinito oceano.

 Por Antonio Joze de Paiva Guedes d’Andrade.

___________________________________________________

RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL.
[1822].
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Thus, lacrymas que Tibi vovet Brasilia Mater,
Ó mestæ Patriæ Libera Sacra Cohors;

Sidera dum pulsas incensa illius amore,
Criminis auctor acer mergitur ille luto:

Luce AEterni vos Sancta requiescite Manes;
Vindictam metuit dura caterva ferox.

O Brasil te dedica incenso, e pranto,
Ó Sagrada porção da Pátria aflita;

Por amor dela enquanto aos astros sobes
No imundo lodo se mergulha o crime,
Gozai, ó Manes, do descanso eterno,

Que exposto aos ódios se amedronta o monstro.

NA IMPRENSA NACIONAL. 1822.
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TIMBRE BRAZILEIRO
INDEPENDENCIA OU MORRER.

       1.       5.
Às Armas corramos todos         Nossos filhos, nossos Lares
Da Europa contra o Poder;        Vamos, vamos defender:
Seja o Timbre Brasileiro          Mas antes juremos todos
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

       2.       6.
Morram todos os Tiranos         Vinde, oh Luso-Brasileiros,
Que ofendem nosso Bem Ser;       À nossa Causa aceder;
Brasileiros somos livres,          Corram todos igual Sorte;
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

       3.       7.
Basta, tanto sofrimento...         Vossos filhos, e mulheres
Por que havemos mais sofrer?      Do Brasil vos fazem ser:
Só se humilha quem não pode:      Igual Timbre vos distinga;
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer.

       4       8.
Pela Pátria guerreando           Fomos Lusos, e quisemos
Honra, e glória vamos ter,        De Lísia a glória suster;
Às Armas pois, não temamos;      Não quis Lísia, agora sofra;
Independência, ou morrer.        Independência, ou morrer. 

_________________________________________________________________

RIO DE JANEIRO 1822. NA OFFICINA DE SILVA PORTO, E C.ª
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TROVAS
PARA CANTAREM OS RAPAZES DO BRASIL

O Congresso Lisbonense;
Por outro, a meu ver, comprado,
Pensou fazer com Decretos,
Este Império desgraçado.

Faz compaixão, que diria;
Q’em Portugal todo inteiro,
Um Senhor Bodes Carneiro,
Tantas marradas daria!

A PEDRO, o Maior dos PEDROS,
Tratarem-no de Rapaz!!!!!!
Isto só nascer podia;
Do mau Fandango Tomaz.

Traga muita gente armada,
E venha fazer-nos guerra.
Q’em pondo um só pé em terra,
Há de levar cabeçada.

‘Té de Mandriões o Abade,
Achou na sua moral,
Pode vir de Capelão
A fazer-nos todo o mal.

Venha de Estola, e Barrete;
Traga excomunhões dez mil;
Que em saltando no Brasil,
Há de levar c’o porrete. 
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Pois um altivo Girão;
Soberbo por natureza;
Que diz que de Portugal,
Todo o Brasil será presa.

Ele, e os mais que nos enviem,
Dos seus cães grandes manadas,
Que dessas fanfarronadas,
‘Té os moleque se riem.

Meira que provem de Moura,
Quer sevar-se em despotismo;
E com os seus bons Comparsas,
Tem posto o Reino no Abismo.

Com seu sabre, e peito d’aço,
Venha o Mouro blasonando;
Q’a tombos irá rodando,
Puxado do nosso laço.

Já Freire não me lembrava,
Sendo dos mais decantados!
Que em seus conclaves tem feito,
Dez mil milhões de atentados.

Jure pois pôr-nos em cacos;
Qual urso forme carrancas;
Que em cá vindo hão de ir-lhe às ancas,
Quatro dos nossos Macacos.

Trigoso, Serpa, Braamcamp,
E os mais todos do Entremez;
Saibam que esperamos prontos,
Rego, Carreta, Avilez.

Se pois Portugal é forte,
E como tal se abaliza;
O Brasil tem por divisa,
INDEPENDÊNCIA, OU MORTE.

_____________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA DO DIARIO, 1822.
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52

E L O G I O
PARA RECITAR-SE NO THEATRO DE S. JOAÕ,

NO

FAUSTISSIMO ANNIVERSARIO
DA

GLORIOSA PROCLAMAÇAÕ
DA

INDEPENDENCIA DO BRAZIL,
COMPOSTO, E DEDICADO

A
SUA MAGESTADE IMPERIAL

O
SENHOR D. PEDRO I,

Por seu reverente subdito 

MANOEL JOAQUIM DA SILVA PORTO.

RIO DE JANEIRO, 1823.

Na Typografia de Silva Porto, e Companhia.
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E L O G I O

La liberté n’est rien quand tout le monde est libre;
Mais il est beau de l’être  & voir tout l’univers

soupirer sous le joug & gémir dans les fers.
Corneille1 

LÁ quando O ARQUITETOR da Natureza
Do escuro caos tirou o térreo Globo,
E onisciente as Leis lhe promulgara,
Desde logo criar foi de seu plano
Importuna indigência áurea Riqueza, 
Cru Despotismo, e Liberdade Augusta.
ELE por mares separou as terras,
E desde então doou as plagas todas
Como melhor Lhe aprouve os bens, e os males
A três partes do Globo ELE ordenara
Fossem comuns Orgulho, e Prepotência,
Angustiada Pobreza, Árido Solo.
A América porém foi reservada
Para nela encerrar os dons preciosos,
Para em tempos mais faustos, e oportunos
Alçar-lhe o Nome, e a Glória além dos Astros, 
De contraste servindo ao Mundo inteiro.
No vasto seio seu pôs-lhe tesouros;
Em seu Solo, onde sempre é Primavera, 
Pródigo derramou ampla abundância,
E de seus Povos no âmago dos peitos
O ardor lhes pôs da Augusta Liberdade.
Mas por que mais apreço eles lhe dessem,
Consentiu que por séculos sofressem
Todo o rigor do sevo Despotismo,

1 A liberdade nada é quando o mundo todo é livre;
 Mas é belo ser livre e ver todo o universo
 Suspirar sob o jugo e gemer nos grilhões. Corneille. NT: Ato IV, 2. 
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‘Té que inspirou a Espíritos sublimes
Da violenta opressão quebrar-lhe os ferros,
E enfim liberta apresentá-la ao Mundo.

 Do ditoso Brasil o tempo é vindo.
Não retrocedem mais de um DEUS os planos.
Pelo CÉU inspirado o Augusto PEDRO,
E em profunda Política engolfado,
Da sã razão por Si tendo as falanges,
E escorado no amor dos Brasileiros,
Foi Ele Quem Glorioso, e Quem previsto,
Nos fortunosos Campos da Piranga
O grito alçou de = INDEPENDÊNCIA, OU MORTE =
O som repercutiu no Brasil todo.
O Amazonas, e o Prata extasiados, 
Dentre as águas os corpos levantaram,
E de satisfação batendo as palmas,
INDEPENDÊNCIA, OU MORTE – repetiram.

 Já hoje do Brasil é outro o aspecto 
Já seguros estão os seus Destinos,
Seu Alto Grau, a Liberdade sua.
Da Divindade os dons nele já brilham
O vasto Império seu de ora em diante
A todas as Nações fará ciúme,
E hão de todas prestar-lhe acatamento.
Bem que à nascença ele se ostenta Grande:
Será maior do que foi Grécia, e Roma;
Sob tal auspício há de assombrar o Mundo.

 Sim, Ó Augusto PEDRO, a Glória é Tua.
Tu buscas sempre o trilho do Heroísmo.
Tu sempre atento à dita do Teu Povo,
E às suas precisões pronto anuindo,
Uma Assembleia Excelsa Congregaste,
Donde exemplar CONSTITUIÇÃO dimane, 
Donde hão de dimanar as Leis sagradas,
Que firmem sempre a Nacional Ventura.
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 Enquanto o duro Egoísmo a Europa oprime,
Tu o farol lhe apontas da equidade,
E só do Povo Teu o amor anelas.
Ah! SENHOR, os presentes, e os vindouros
Não cessarão de bendizer TEU NOME.
Os pregoeiros clarins da Ilustre Fama
Na terra toda hão de espalhar Teus Feitos,
E hão de elevar-Te ao Majestoso Alcáçar
Onde vivem Trajanos, e Antoninos
Ali ser imortal será Teu prêmio
 Prêmio ajustado à cândida Virtude.

  E Vós também, LEGISLADORES sábios,
 Novos Sólons, Licurgos esmerados, 
 Do esforço Vosso a Pátria espera tudo,
 Nome, Esplendor, Alta Ventura, e Glória;
 E entretanto ela ufana, e vigilante
 Em defender sua invejada Sorte,
 Bradará sempre = INDEPENDÊNCIA, OU MORTE.
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53

ELOGIO
RECITADO NO THEATRO DE S. JOAÕ

NO

FAUSTO, GLORIOSO E SEMPRE MEMORAVEL
DIA
DA

INSTALLAÇÃO DA ASSEMBLEA GERAL
CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA

DO

IMPERIO BRASILEIRO.
COMPOSTO E OFFERECIDO

A

SUA MAGESTADE IMPERIAL
O

SENHOR D. PEDRO PRIMEIRO
IMPERADOR CONSTITUCIONAL

DO

B R A S I L
POR

J. P. F.

RIO DE JANEIRO, 1823.

Na Typographia de Silva Porto, e Companhia.
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E L O G I O
Dal buon principio il lieto fine dipende.1

META[STASIO?]

DENTRE a cadeia de Celestes mimos,
À voz Suprema desprendeu-se a Aurora
Para o bem do Brasil nos Céus guardada.

 Quando num Dia semelhante ao de hoje,
Sedentos de ouro, e glória ao mesmo tempo,
Nautas afoitos arrostando a Morte,
Domando a força de alterosas vagas,
E a fúria dos tufões, tormentas, raios,
Sobre esta Plaga atônitos saltaram:
Mal podia prever-se a extensa série,
Ou de agros males, que o Brasil sofrera;
Ou bens supremos que o Brasil já goza.

 O abuso do poder, o jus da força,
(Armas do Inferno, que no Mundo apóiam
Injustas pertensões, ordens de crime)
Desde logo insultando os foros do Homem,
Do Indígena inocente ingênuos dias
Cobrem de luto de execrandos males.
Descoberto o Brasil, por longo tempo
Gemeu na escravidão, gemeu no opróbio.

1 Do bom princípio, o alegre fim depende.
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Mas, lancemos um véu sobre este quadro:
Encare-se o Brasil, impaciente
Quebrando novos, duplicados ferros,
Com que de Lísia o parcial Congresso,
Tentava insano agrilhoar-lhe os pulsos,
Vão simulacro à Liberdade erguendo,
E em doces frases a traição cobrindo.
Encare-se o Brasil, rápido alçando
Do letárgico sono à fronte Augusta,
Portentos de Heroísmo executando,
Por toda a parte vindicar valente
O jus sagrado das Nações libertas.

 Nem susto, nem poder das circunstâncias,
Nem de estorvos montão árduo a vencer-se
Por um momento só retardam PEDRO,
Que Defensor do Brasileiro Povo,
D’Ele no insulto reputando o Próprio,
Grita o primeiro; INDEPENDÊNCIA ou MORTE.

 Quando elétrica flama as nuvens rompe,
Em tortos sulcos serpeando no éter,
Fulvo clarão tão rápido não solta,
Como nos corações, na mente, n’alma
O Grito Salvador gera prodígios, 
Do Amor da Pátria requintando afetos.

 Despótico poder, mando arbitrário
Ao Coração de PEDRO não se amoldam,
Quer Súditos fiéis, não quer Escravos,
Que rastejando ao pó da terra unidos,
Sejam calcados da orgulhosa planta
De altivos Cortesãos, que se presumem
Eternos, não mortais, Deuses, não homens.

 PEDRO não cansa, infatigável sempre,
Lida, trabalha, assoma em toda a parte,
No mar, na terra vigiando em tudo.
Reto, Benigno, Compassivo, Afável,
Em todo o Cidadão contempla um filho,
E mesmo ao Crime, ao Crime arrependido
Vai arrancar das bordas do Sepulcro.
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 Ah! Se PEDRO faltasse, o que seria
Do mísero Brasil! Entregue à fúria
De insolentes facções, ódios, vinganças,
Enxovalhado pelos crimes todos
Seria o foco do apurado Inferno.
Quantos Pais, quantos Filhos já teriam
Uns às mãos de outros terminado o alento
Quantos males... Porém nós temos PEDRO,
Que secundando anelos do Seu Povo,
Êxito fausto lhes Doou Benigno.

 És feliz, ó Brasil, somos ditosos.
Leis ajustadas à razão, aos tempos
Vão suprir outras Leis menos conformes.
Ante Assembleia de Varões conspícuos,
Esmalte da Nação, e Apuro d’Ela,
Vai levantar-se em Bases perduráveis
Sacro penhor de justa Liberdade.
O Bem dos Povos, o Esplendor do Trono.
Em recíprocos laços vão prender-se,
Formar uma só Causa, um só Princípio,
Donde dimane o Nacional Triunfo,
Da Pátria a Salvação, do Império a Glória

 Ó César do Brasil. Augusto PEDRO,
Primária Origem da Ventura nossa,
Doce Prazer, e Precioso Encanto
Da Terna ESPOSA, e PROLE Abençoada,
Firme no Trono, Dádiva espontânea,
Serás no Mundo, o que nos Céus é Jove.

 É VÓS, Ó PAIS DA PÁTRIA, Ínclitos Gênios,
Na Lide Augusta da espinhosa Empresa,
Que a Pátria Vos fiou, Prosperai tanto
Que as nossas Gerações, e os frutos delas
Inda gozem das Leis por Vós lavradas,
E tanto valham, que prestando a todos
Delas se forme o Código do Mundo. 

FIM
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H Y M N O
À Assemblea Geral Constituinte, e Legislativa do Imperio

do Brasil.

VIVA O POVO BRASILEIRO,
O GRÃO CHEFE IMPERIAL,
A SANTA RELIGIÃO,
O CONGRESSO LIBERAL.

TREMEI, Déspotas, tremei,
Que na ingente Capital
Do Brasil assuma agora
O Congresso Liberal

 Viva o Povo etc.

Já baqueia o Despotismo
De seu Trono Colossal
Porque faz-lhe viva guerra
O Congresso Liberal,

 Viva o Povo etc.

Viva o áureo Brasil,
A glória sempre imortal
Do excelso Imperador
O Congresso Liberal

 Viva o Povo etc.

Morram os pérfidos Ultras,
Essa caterva infernal,
E viva o Povo brioso,
O Congresso Liberal,
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 Viva o Povo etc.

Da Divisão dos Poderes
Resulta a Ordem Geral
Dando a César o que é de César,
O Congresso Liberal.

 Viva o Povo etc.

Mas dos direitos do Povo,
Da Lei p’ra todos igual
Não cede a bem de ninguém
O Congresso Liberal.

 Viva o Povo etc.

Uivando fujam os crimes,
A Intriga, o Gênio do mal,
Que as Leis vai estatuir
O Congresso Liberal.

 Viva o Povo etc.

Lísia soberba, que observa
Nosso Pacto Social,
Respeite, inveje, o que dita
O Congresso Liberal.

Viva o Povo etc.

Suspenda a néscia orgulhosa
O seu ódio novercal (sic) 
Respeitando o Chefe Augusto,
O Congresso Liberal.

Viva o Povo etc.

Deste Jardim do Universo,
Que descobriu o Cabral,
Vai firmar a eterna glória
O Congresso Liberal.



303

Viva o Povo etc.

Que ventura nos promete!
De bens que manancial!
O Exímio Imperador,
O Congresso Liberal.

 Viva o Povo etc.

Animai-vos Brasileiros
Que o Sistema Divinal
Triunfou! Todos respeitam
O Congresso Liberal

 Viva o Povo etc.

Por hum Patriota Pernambucano

________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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SIGNAL DA CRUZ
COM QUE TODO O FIEL CHRISTÃO

BRASILEIRO
Deve benzer-se todos os dias, logo que acordar do somno, em quanto

não for expelido da Bahia o Madeira, e seus sequazes.

 Baianos! Se aos pés de chumbo
 Deveis uma boa causa,
 A Vitória será vossa

  PELO SINAL.

 Fazei-lhes pois todo o mal,
 Fazei-lhes cruenta guerra,
 Para que deixem a terra

  DA SANTA CRUZ

 O Madeira, esse lapuz
 Não escape pela malha;
 E de toda essa canalha

  LIVRE-NOS DEUS.

 Sejam por vós, ele e os seus
 Todos feitos em poeira,
 Assim o permita, e queira

  NOSSO SENHOR.

 Ele vos infunda valor
 Para que fiquem em cacos
 Por um cento de macacos

  DOS NOSSOS.
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 Baianos, moei-lhe os ossos
 Em viva guerra sem pausa,
 Porque são da nossa causa

  INIMIGOS.

 Vede que os falsos artigos,
 Que o Congresso feito tem
 Por gosto de lá não vem

  EM NOME DO PAI.

 O que sobre vós recai
 E que vos esfola a pele,
 Nada é por voto dele,

  E DO FILHO.

 Assim neles do codilho
 Procurai vingar o insulto
 Com o flagelo do vulto

  E DO ESPÍRITO.
 
 Que quando com valor fito
 Estrangulareis os vis
 Ficará vosso País.

  SANTO.

 Assim queira Deus, portanto
 Que o Diabo c’um flagelo
 Leve o Madeira de Mello

  AMÉM JESUS.

_____________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA NACIONAL. 1823.
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V E R S O S  H E R O I C O S
QUE, PELO MOTIVO

DA
GLORIOSA ACCLAMAÇAO

DO

PRIMEIRO IMPERADOR
CONSTITUCIONAL

DO 

B R A S I L,
COMPOZ E RECITOU

MARIA CLEMENCIA DA SILVEIRA SAMPAIO,
NO BAILE PUBLICO,

QUE O COMMERCIO
DO

RIO GRANDE
DEO NA NOITE DO DIA

DA 

MESMA ACCLAMAÇAO

RIO DE JANEIRO
NA IMPRENSA NACIONAL

1823.



307

À

MUITO ALTA,
E

MUITO AMÁVEL SENHORA

IMPERATRIZ DO BRASIL;
OFERECE, POR SI,

E

POR SUAS PATRÍCIAS

DA 

PROVÍNCIA
DO

RIO GRANDE DO SUL.

Maria Clemencia da Silveira Sampaio.
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VERSOS HEROICOS

Salve Dia imortal, do Brasil glória,
Em que do abatimento ressurgindo
Avulta entre as Nações teu grande nome,
Em que um Deus Benfazejo, Sábio, e Justo,
Nos outorga, por bens mais preciosos
Dois Ínclitos Esposos, que afiançam
Nossa paz, nossa dita, e segurança;
Eis de um Deus os segredos manifestos,
Quem em seus arcanos escondidos havia,
Devendo aparecer neste áureo dia
Quando a necessidade, e as circunstâncias
Nos privaram de um Rei justo, e prudente,
Fazendo-o repassar os longos mares,
E deixar-nos em mísera orfandade,
Em pranto, em dor, em mares de saudades
Sem representação, aniquilados, 
Sem nome, sem prazer, e sem ventura;
Não quis Deus permitir que por mais tempo
Um País, que o adora fielmente
Existisse no vil abatimento;
Ele o olha piedoso, e em seus Tesouros
Lhe guarda Excelso Par, que o felicite,
Que o eleve a sem par Categoria
De Império Grande, Império respeitável,
Aos olhos admirados do Universo;
Sim, vede no Alto PEDRO, e CAROLINA
Os mimos, com que o Céu nos favorece;
Ei-los por nossa dita destinados
Para o Trono adornar firme, e seguro
Do Império do Brasil, que hoje os aclama, 
Que o respeita, que o honra, e reconhece
Por seu valor, saber, patriotismo
Regente, e Defensor, e depois disso
Imperador, e Pai, centro sagrado
De Sagrada União, tão necessária,
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Para aterrar a intriga, o despotismo,
E as Bases cimentar deste alto Império,
Dando-lhe forças, dando-lhe energia,
Por sábias justas Leis, que perduráveis
Mostrem ao Mundo inteiro,
Quanto vale o caráter Brasileiro;
E a par da Ínclita Consorte
De saber, e virtudes adornada,
Qual escolha do Céu se patenteia,
Para ser Mãe, e Imperatriz Excelsa
Deste nascente Império, cuja sorte
Lhes foi por nossa dita confiada;
Graças ao Céu rendamos respeitosos,
Que as doces, as ditosas esperanças
Vamos realizar: que mais nos resta, 
Senão pedir ao Céu que alongue as vidas,
Que guarde em paz os nossos Imperantes,
Que em nossos Corações, há muito Imperam,
Anuindo-lhe o ardor, e entusiasmo,
Para manter-nos ilesa a liberdade,
Para dar ao Brasil com as Ciências
A civilização, de que precisa,
Comércio, Agricultura, belas artes,
Que fazem prosperar Impérios grandes, 
E as fontes são de uma riqueza imensa:
Não são, ALTA PRINCESA certamente
As amáveis Paulistas, as Baianas, 
E ainda mesmo as ditosas Fluminenses,
Que de ver-vos, e ouvir-vos se gloriam, 
Não são mais do que nós Continentistas
A vós as mais fiéis, as mais amantes,
As quais por minha voz, inda que débil,
Com toscas expressões, bem que sinceras
Em mal rimados versos, inspirados
Do amor, e patriotismo que me animam,
Vos rendem em Tributo um puro afeto,
E a mais justa homenagem de respeito,
De admiração, e amor, que nos merecem
As Sublimes virtudes, raras prendas,
Com que vos quis ornar a Natureza;



310

Dignai-vos de aceitar, Princesa Excelsa,
Do nosso puro amor pura homenagem,
E aos olhos do alto Esposo mostrar, quanto
Cá deste Continente os habitantes
Se penetram de júbilo, e de alvoroço, 
Vendo seus Imperantes desejados
Reger em paz o Brasileiro Império,
De cujo Sólio, qual suave orvalho,
Que as plantas dessecadas aviventa,
Virá a nós tão criador influxo,
Com que o nosso País se prospere,
Conservando na Pátria os caros filhos
Sendo empregados em trabalhos úteis,
Fomentando com prêmio, que os animem, 
A indústria, e aptidão, que lhes não falta;
Eis, Ó Grande Princesa, os Sentimentos,
Que vos tributa uma Província inteira,
A quem o Rio Grande dá seu nome,
Que é fértil em terreno, doce em clima,
Abundante de matas, Rios, montes,
De Searas, e Vinhas, e de gados,
Riquezas naturais, que só precisam
De fomento, e cuidado: os densos bosques
Oferecem vegetais mui proveitosos,
Que vamos mendigar a longes Climas,
E que para ter uso só precisam
De conhecidos ser, de ser provados;
Têm as Montanhas diversos minerais,
Abundância de gemas, e metais,
Que para ter uso querem ser buscados:
Os Grandes Rios, que o País dividem,
Por quem gira o Comércio, e a abundância,
Carecendo de pontes, e de Barcas
Se tornam quase sempre intransitáveis;
É só minha ventura, e meu desejo
Se quisésseis, Senhora, Protegê-la
Com o nome de vossa; oh quão ditosa!
Então me chamaria, oh quão ditosa!
Se à Pátria, que amo tanto, adquirisse
Eficaz Proteção, esplendor tanto!
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Se não me é dado que beijar-vos possa
A Benfazeja Mão, como desejo,
Mesmo por fé distante vos adoro,
Vos Saúdo, vos louvo, e vos bendigo
Esperando de vós seguro abrigo.
Ah! Praza o Céu, que a face da discórdia,
Banida para sempre destes Climas,
Nunca perturbe os dias venturosos
Dos Nossos Imperantes sempre amados,
Que em paz a nossa dita só promovam,
E a par da Excelsa Prole Americana,
Que é do Brasil ventura, esperança, e glória, 
Irão seus Nomes ao Templo da memória, 
E, criando um Império sem segundo,
Novo Mundo farão do novo mundo.
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1

[Annuncio ao publico do tenente coronel do Batalhão de 
Caçadores da Côrte, Joaquim José de Almeida, sobre o viva 
que se deu ao Principe, no Theatro de S. João na noite do  

dia 18 deste mez]. 
Havendo feito a maior sensação possível nos ânimos bem intencionados dos 
habitantes desta Capital o fato acontecido no Teatro de São João na noite de 
18 do corrente mês: o Tenente Coronel Graduado do Batalhão de Caçadores 
da Corte Joaquim José de Almeida, então Oficial Superior do Dia, o Capitão 
adido ao Estado Maior do Exército às Ordens do Quartel General José Maria 
Torquato Franco, o Tenente do Estado Maior José de Frias Vasconcelos, 
o Tenente Ajudante do Segundo Regimento de Infantaria da Divisão de 
Voluntários Reais Leonardo de Sousa Leite de Azevedo, e o Deputado 
Comissário Albino Gomes Guerra; se dirigem ao respeitável Público a expor 
com a ingenuidade, que os caracteriza, o fato, tal qual aconteceu: Uma passa-
gem interessante da Peça havia atraído a atenção de todos os Expectadores, 
quando entrou um homem desconhecido no Camarote do Quartel General, e 
voltando-se para o Tenente Frias pediu que o deixasse [ali ficar?] por algum 
tempo ao que ele respondeu, que se dirigisse ao Oficial Superior do Dia, único 
que lhe podia conceder o que pedia; o homem deixou-se estar, como quem 
esperava ocasião de falar ao Tenente Coronel, e passados poucos minutos, 
e ainda quando continuava a Cena rompeu em vozes desmedidas = Viva o 
Príncipe Real Nosso Senhor = o que repetiu segunda vez deixando a todos os 
acima mencionados em um perfeito pasmo por um tão inesperado sucesso, 
acontecido naquele lugar, e entre eles. O Ajudante Leite, Azevedo, e o Capitão 
Torquato, disseram ao Tenente Coronel Almeida, que o homem era doido, 
ou bêbado, e que devia ser preso por amotinador, e levantando-se o dito 
Tenente Coronel para o fazer prender, este escapou-se, e com tal aceleração 
que já não foi encontrado, por ele, nem pelo Deputado Comissário Guerra, 
que saíram em seu alcance. O Tenente Coronel indagou da Sentinela como 
havia entrado aquele homem no Camarote, e esta respondeu, que ele se lhe 
dirigira dizendo que iria falar ao Major do Dia, e por isso o deixara entrar. 

Eis aqui todo o acontecido, e para cujo conhecimento se estão fazendo 
as mais sérias averiguações. Rio de Janeiro 24 de Setembro de 1821.

Joaquim José de Almeida

___________________________________________

Rio de Janeiro. Na Impressão Nacional.
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N O T I C I A.

Estão se reimprimindo, com a maior brevidade, as Gazetas de Lisboa Números 
278 e 279 (de 18 e 20 de Novembro de 1820), as quais comprovam de uma 
maneira irrefragável o Nobre e Sisudo Caráter Português, e a Profunda 
Política e Dignidade verdadeiramente Nacional, que, no dia 11 de Novembro 
o Supremo Governo, e o Povo de Lisboa heroicamente desenvolveu por ocasião 
do Juramento da Constituição Espanhola, sem as indispensáveis declarações 
que, no dia 17, foi necessário fazer, espontânea e generosamente, o Exército, 
para tranquilizar inteiramente o referido Governo e Povo; e, para que estes 
tão preciosos Documentos, que devem servir de norma a todos os bons 
Portugueses, que juraram com o maior entusiasmo imitar os seus Irmãos da 
Europa, sejam notórios, quanto antes, a todos, logo que estiverem reimpres-
sas, serão distribuídas gratuitamente pelos diferentes Corpos da Primeira e 
Segunda Linha, que tão distintamente guarnecem esta Cidade, e pelos Senhores 
Subscritores da Gazeta e do Diário. 

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 1821.
Um acerrimo Constitucional Portugues, e portanto amante do sossego 

e tranquilidade pública, o primeiro e o maior dos bens da nossa Liberal 
Constituição Portuguesa. 

_____________________________________
NA IMPRESSÃO REGIA. Com Licença.
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DOCUMENTOS IRREFRAGAVEIS

DO NOBRE CARACTER PORTUGUEZ.

Um verdadeiro e firme Português, vendo com a maior mágoa, que 
desgraçadamente, grande número de pessoas, apesar de estarem vivamente 
animadas do mais puro Caráter Nacional, não têm feito a justiça, que, 
incontestavelmente, merece o Decreto de 22 de abril do corrente ano, pelo 
qual, tão política e dignamente, foi declarado nulo todo o Ato feito no dia 
antecedente (em consequência do qual Sua Majestade Julgou, então, prudente, 
Decretar que a Constituição Espanhola, estrita e literalmente, regesse o Brasil 
até a chegada da Constituição, que sábia e sossegadamente, estão fazendo as 
Cortes em Lisboa), por ser o referido Ato, notória e diametralmente, oposto 
à essencial delicadeza do nobre e sisudo Caráter da Nação Portuguesa, que 
por tão ponderosas razões, foi, e será sempre energicamente ciosa da sua 
legitima e memorável Independência; e intimamente convencido de que a 
única causa de tão falsa e perigosa opinião é não haverem chegado ao conhe-
cimento das referidas pessoas as Gazetas de Lisboa Números 278, e 279, 
das quais, evidentemente, consta o geral desgosto que nossa Heroica Nação 
patenteou, no dia 11 de Novembro do Ano próximo passado, vendo, com a 
mais pungente dor, que o bravo e brioso Exército Português havia sido, infe-
lizmente, induzido por alguns mascarados perversos a proclamar, com mão 
armada, a Constituição Espanhola sem as indispensáveis declarações, que, no 
dia 17, espontaneamente o mesmo Exército fez para tranquilizar o Governo 
e o Povo, sempre verdadeiramente Português, e que por isso, com horror e 
justíssima indignação Nacional, considerara um tal Ato como impróprio dos 
bons e sempre leais Portugueses; julga mui útil transcrever, fielmente e quanto 
antes, da Gazeta Número 278 o acontecido no da 17 de Novembro, e por 
extenso a Gazeta Número 279; e, para que tenham a maior notoriedade tão 
importantes e irrefragáveis Documentos do verdadeiro caráter Português, 
julga devê-las distribuir gratuitamente pelos diferentes Corpos, que tão distin-
tamente guarnecem esta Cidade, e pelos Senhores Subscritores da Gazeta, 
e do Diário; e finalmente, animado do mais justo entusiasmo, não hesita 
em exclamar, em voz clara e enérgica, e debaixo dos verdadeiros Princípios 
Constitucionais: VIVA A SANTA RELIGÃO CATÓLICA, APOSTÓLICA, 
ROMANA! VIVA a HEROICA e BRIOSA NAÇÃO PORTUGUESA, 
que sempre e tão valorosamente se empenhou e se empenhará em manter 
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a UNIDADE E INDIVISIBILIDADE do seu TODO! VIVA A LIBERAL 
CONSTITUIÇÃO, que, a esta hora, HAVERÃO JÁ DECRETADO AS 
CORTES EM LISBOA! VIVAM AS SÓLIDAS BASES da CONSTITUIÇÃO 
PORTUGUESA, DECRETADAS POR AQUELE AUGUSTO E SÁBIO 
CONGRESSO a 9 de Março, e FEIZMENTE JÁ JURADAS COM O MAIOR 
ENTUSIASMO! VIVA O CONSTITUCIONAL REI O SENHOR DOM 
JOÃO SEXTO! VIVA o verdadeiramente, HEROICO PRÍNCIPE REAL DO 
REINO UNIDO, LIBERAL REGENTE DO BRASIL, e DIGNO HERDEIRO 
DO TRONO PORTUGUÊS! E VIVA TODA A SERENÍSSIMA DINASTIA 
DE BRAGANÇA.

Rio de Janeiro 8 de junho de 1821.

EXTRACTO DA GAZETA DE LISBOA, NUMERO 278.
(Sábado 18 de Novembro de 1820.)

LISBOA 17 de Novembro.

Em consequência do documento que abaixo transcrevemos, hoje pelas 
sete horas da noite se reuniram no Palácio do Governo os Ilustríssimos e 
Excelentíssimos Senhores Manoel Fernandes Tomás, Fr. Francisco de São 
Luiz, José Joaquim Ferreira de Moura, e Hermano José Braamcamp do 
Sobral (que tinham pedido no dia 13 do corrente a sua demissão), e foram 
ali recebidos com a maior cordialidade pelos outros Senhores, entre os mais 
vivos aplausos do público, que fazendo justiça a este sublime ato da honra do 
Exército Português, não podia fartar-se de exprimir por todos os modos o seu 
júbilo, pela reunião sincera de todos os Membros que formavam o Governo 
até o dia 10 do corrente. Suas Excelências apareceram na varanda do Palácio, 
agradecendo estes sinceros obséquios entre mil vivas e aclamações. – Pelas 
oito horas e meia chegou ao mesmo Palácio do Governo o Excelentíssimo 
Senhor General Gaspar Teixeira, entre uma multidão de povo que lhe fazia 
ala com archotes acesos, e passando à varanda saudou o público dando vivas 
a todos os objetos que formavam o regozijo desta união, sendo constante o 
entusiasmo do povo, e a sua tranquilidade, que não tem sido perturbada no 
mais mínimo ponto, tendo antes reinado sempre em tudo o maior sossego, o 
que faz honra a esta ilustre Nação.

Proposta para ser apresentada à Junta Provisional do Supremo Governo 
do Reino, que mostra os desejos, e a opinião do Exército.

Artigo I. O estado atual da Capital, e a opinião pública demandam que 
novamente entrem no Governo os Deputados, que pediram a sua demissão, 
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para o que não concorreu o Exército, pois que o Exército com a Nação o 
reconheceu até a instalação das Cortes. II. Que as Eleições para a escolha dos 
Deputados em Cortes sejam feitas pelo mesmo sistema que na Constituição 
Espanhola é prescrito, por ser a opinião geral da Nação, e do Exército, único 
motivo que deu ocasião à parada geral do dia 11 de Novembro de 1820. 

III. Que tudo o mais que se determina na Constituição Espanhola se não 
possa pôr em prática, enquanto não se ajuntar o Congresso dos Deputados 
de Cortes, e adotem a base dela, fazendo no mais as alterações, que julgarem 
convenientes, sendo igualmente liberais.

Quartel General nas Necessidades 17 de novembro de 1820. Seguem 
51 assinaturas.

GAZETA DE LISBOA, NUMERO 279.
(Segunda Feira 20 de novembro de 1820.)

Lisboa, 19 de Novembro.

Nas atuais circunstâncias é muito necessário prevenir-se o Público contra 
as sugestões de ineptos partidistas que nos podem arrastar a precipícios. 
O que aconteceu no dia 11 o prova: assim como felizmente não resultou 
desgraça alguma, antes serviu para se desenvolver ainda mais o bom cará-
ter da Nação, podia contudo ser funesto. É preciso sejamos constantes em 
nossos propósitos, e confiemos plenamente no Governo, que se desvela em 
promover a nossa felicidade. Longe de nós esse sistema de requerimentos 
assinados por partidos, que querem figurar-se como voz da Nação: a Nação 
Portuguesa não se circunscreve a 400, 600, 1000 ou 10000 pessoas que em 
Lisboa, ou em qualquer outra parte assinem o que se persuadem (se é que 
sabe o que assinam) ser útil a toda a Nação; este modo de pedir só pode ter 
lugar no que toca a interesses particulares de uma Corporação ou Classe, 
e apenas pode servir de indicar um caminho ou um fim que parece útil, ou 
necessário, dirigindo-se ao Governo ou ao Congresso Nacional, estando 
reunido, para que a sua madura contemplação e imparcialidade fique a reso-
lução mais justa. O Governo tem convocado as Cortes, tem condescendido 
se faça a eleição dos Deputados pela forma praticada em Espanha, e que 
indica a Constituição daquele país: o mais compete às Cortes. A Nação toda 
tem jurado obedecer à Constituição que fizerem as nossas Cortes, e não a 
Constituição alguma estrangeira. Obrando assim obrou com dignidade. E 
haverá um Português, de juízo e honra que não se envergonhe de que se diga 
nas Nações estrangeiras que, destinando-nos a formar uma Constituição, nos 
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não julgamos com forças, ou com homens de talento capazes de a fazerem 
nacional, e adotamos uma Constituição estrangeira? Nós, que com assisado 
patriotismo queremos fazer valer o que é produto das nossas fábricas, e do 
nosso país, seríamos tão inconsequentes que, para a coisa mais essencial do 
Governo de uma Nação, qual é a sua Constituição, fôssemos mendigar uma 
obra estrangeira? Aproveitemos o bom que houver nas outras, mas não nos 
privemos da glória de nos darmos uma Constituição verdadeiramente nacional. 
Tem-se metido à cara do Público a Constituição de Espanha, impressa em 
periódicos, e avulsa, e parece os seus publicadores, e assoalhadores a julgam 
a mais perfeita possível: ainda supondo-o assim por um momento, pouca 
reflexão bastaria para ver que pretender adotá-la agora era concorrer para 
um perjúrio, e ligar as mãos aos nossos Deputados, que devem livremente 
discutir tudo nas Cortes.

Se a alguém pudesse ficar dúvida sobre o que asseveramos, isto é, que 
a Nação quer uma Constituição sua, e não uma estrangeira, bastaria que 
se lembrasse do solene juramento que a Nobreza, o Clero, os Tribunais, 
o Exército; enfim todas as Ordens do Estado deram (e cujos Autos estão 
públicos, desde o Manifesto do Porto, e Auto de Vereação daquela cidade) 
de obedecerem à Constituição que fizeram as Cortes, mantida a nossa Santa 
Religião, e a Dinastia da Sereníssima Casa de Bragança. Retratar-se-ia a Nação 
de um tal juramento, e tão solene? A Nação Portuguesa não é capaz de um 
tal perjúrio. Houvesse embora ilusão, ou inconsideração no ato do dia 11, o 
que todos vimos foi, que ninguém aprovou nem deu vivas ao que nesse dia 
se proclamou: e no dia 17, se houve entre a plebe quem incitasse alguns indi-
víduos a gritar Viva a Constituição Espanhola, o Governo não correspondeu 
a esta expressão, e a indignação do público ilustrado bastou para conter os 
inimigos da honra nacional. Querem-se as bases da Constituição Espanhola 
por serem liberais; mas esta é fundada também nas bases de outras não menos 
liberais; e portanto este ponto é o objeto da madura discussão dos nossos 
Sábios Deputados em Cortes. Os escritores, que contra isto quisessem seduzir 
os incautos e os ignorantes, não mereceriam outra qualificação mais que de 
incendiários, e inimigos da dignidade que caracteriza a Nação Portuguesa.

A Junta Provisional do Governo Supremo do Reino aos Habitantes de Lisboa.
Ilustres habitantes de Lisboa. Conhecidos são a todos vós os aconteci-

mentos do 11 do corrente mês de Novembro, que presenciastes nesta Capital. 
O Governo, que muito em particular participou da profunda mágoa, que 
então sentiram todos os leais Portugueses, não deve agora avivar em vossos 
corações tão penosa recordação.
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Não é novo na História das grandes Comoções Políticas, que a boa fé do 
homem mais distinto por sua honra, probidade, e zelo patriótico, seja desgra-
çadamente iludida por artificiosas prevenções, que a sua nobre franqueza 
nem ousa suspeitar; e que muitas vezes a seu pesar, o conduzem a passos tão 
arriscados em sua execução, quanto funestos em suas consequências.

O dia 11 de Novembro ofereceu aos Portugueses consternados, e submi-
nistrará à História mais um exemplo de tão triste verdade. Mas a Benéfica 
Providência, que parece vigiar com especial cuidado sobre este Povo honrado 
e virtuoso, fez um milagre em favor dele, e no meio do mais iminente risco 
desviou de cima de nós os tremendos desastres, que nos ameaçaram. Tudo 
entrou na ordem: tudo se restituiu à precedente regularidade: tudo está em 
quietação e sossego.

O ilustre General, que por um instante se deixou alucinar, e cujas 
retíssimas intenções, e notórios sentimentos foram, por maligna influência, 
desviados do seu verdadeiro objeto, vem de dar o mais belo exemplo daquela 
sólida grandeza de alma, que fez o herói militar superior às suas próprias 
vitórias, superior a si mesmo. Ele sabe, e reconhece, que a glória das Armas 
é inseparável do respeito às Leis, e à Autoridade, que tem a seu cargo fazê-
-las executar.

O bravo Exército, que tantos louros tem adquirido em todo o tempo 
por seu extremado valor, e que nos memoráveis dias 24 de Agosto, e 15 de 
Setembro se cobriu de imortal glória pelo seu nobre e heroico patriotismo, fez 
o seu dever obedecendo. Esta é a divisa do Soldado honrado. A sua reputação 
é sem mancha aos olhos dos Habitantes de Lisboa, aos olhos de todos os 
Portugueses. Ele jamais soube desviar-se do caminho da honra, nem relaxar os 
estreitos e preciosos vínculos que o unem, de uma parte ao Povo pela unidade 
de interesses, pelos direitos de fraternidade; e de outra parte ao Governo, e às 
Autoridades legítimas pelo severo dever da Subordinação, e da Obediência.

O Governo não deve, nem pode recusar ao ilustre General, e a todo o 
Exército a porção de justo louvor, e agradecimento, que respectivamente 
lhes compete pela unânime, virtuosa, e ativa cooperação que empregaram 
na manutenção da boa ordem, e na restituição da paz pública da Capital.

Mas o mesmo Governo, quando deseja elogiar, louvar, e agradecer 
o espírito de moderação e prudência, que o Povo de Lisboa, os dignos, e 
honrados Habitantes da Capital manifestaram em crise tão difícil, não acha 
expressões, que igualem os seus sentimentos; porque nenhumas há também 
que pintem com suficiente energia a temperança e quietação deste Povo fiel, 
e amigo das Leis, no meio da terrível, e súbita apreensão de males iminentes, 
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que lhe eram desconhecidos, e da perda dos bens mais preciosos e mais caros 
aos verdadeiros Portugueses – a sua liberdade, e a sua dignidade –.

Habitantes de Lisboa! Continuai tranquilos, como tendes feito. Os vossos 
Irmãos de todas as Províncias, a Europa imparcial, o mundo inteiro fará justiça 
às vossas virtudes patrióticas, e vos pagará o devido tributo de sua admira-
ção. O Governo cada vez mais firme, e consolidado pelos acontecimentos 
dos precedentes dias, e pela cordial, e generosa adesão do Exército, cada vez 
mais unido a vós pelo seu dever, e gratidão, cada vez mais penhorado pela 
vossa honrosa confiança, sustentará intrépido os vossos direitos, que são os 
de todos os Portugueses; manterá com inviolável fidelidade os foros sagrados 
da Justiça, e da virtude: e derramará, se necessário for, o seu sangue em defesa 
da Pátria, do Rei, da Constituição, e da Pública Liberdade.
Lisboa Palácio do Governo 18 de Novembro de 1820.
Conde de São Paio. – Conde de Penafiel. – Matias José Dias Azedo. – Hermano 
José Braamcamp do Sobral. – Pedro Leite Pereira de Mello. – Francisco da 
Souza Cirne de Madureira. – Fr. Francisco de São Luiz. – Manoel Fernandes 
Tomás. – José Joaquim Ferreira de Moura. – José Manoel Ferreira de Sousa 
e Castro.

Na Impressão Regia. Vende a 80 réis.
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3

EXPOSIÇÃO CIRCUNSTANCIADA,
dos acontecimentos da Provincia de Porto Alegre,

e Rio Grande, desde 7 de Abril do corrente
anno, até o meado de Maio, composto e

remettido por hum Cidadão da
mesma Cidade

A Vila do Rio Grande de São Pedro, como parte integrante da brava Nação 
Portuguesa, deu a mais completa, e decisiva prova da sua sincera alegria com 
a feliz notícia de que Sua Majestade o Senhor DOM JOÃO VI e sua Real 
Dinastia haviam na Sua Corte do Brasil aprovado sem restrição, e jurado no 
Dia 26 de Fevereiro deste ano a Sábia CONSTITUIÇÃO, que as Cortes de 
Portugal fizessem, para a ditosa regeneração dos três Reinos Unidos. A mesma 
Vila já tinha exultado com a notícia dos faustíssimos sucessos do Dia 24 de 
Agosto, 15 de Setembro, e 10 de Fevereiro: E os seus habitantes se sentiam 
arrebatados de um prazer interno, que mal podiam abafar, mas desconsolava-
-os a fria indiferença, com que o Triunvirato, que governa esta Capitania, 
tinha recebido estas notícias, e a iliberalidade, com que procurava sopitar os 
unânimes sentimentos de seus ditos habitantes, e escutando estes igualmente 
com desprazer, e espanto a notícia geral, que vagava, de que o dito Triunvirato 
projetava à semelhança do antigo Ostracismo, banir grande número de 
Cidadãos da mesma Capitania em um Brigue de Guerra, que tinha sido aqui 
mandado, com o pretexto de levar marinheiros para Montevidéu, crescia o 
seu susto em ver, que não só queriam sufocar os seus tão justos, e patrióticos 
sentimentos; mas que encaravam estes mesmos sentimentos, como uma 
completa rebelião. Eis que chega a esta Vila a fausta nova do sempre memo-
rável acontecimento do citado Dia 26 de Fevereiro, e então se redobrou o 
contentamento dos seus moradores, vendo que malograva o plano do impo-
lítico Governo, e seus Satélites. Contudo, dias bastantes se passaram sem que 
o mencionado Governo mandasse oficialmente circular esta notícia, apesar 
do muito que por toda a parte se murmurava do seu modo de proceder: 
quando no dia 7 de Abril recebe a Câmara desta Vila um muito singelo e 
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resumido Ofício do Governo, acompanhado da Cópia do Decreto do Dia 24 
de Fevereiro, ordenando-lhe que o mandasse registrar no seu arquivo: 
esquecendo-se, que este Paternal Decreto, que fez a felicidade da Nação, tinha 
sido na Corte, e em muitas Capitanias anunciado, e recebido com públicas 
demonstrações da mais festival alegria. Este proceder do Governo desagradou 
aos habitantes desta Vila, que ansiavam ver este bem publicado com os sinais 
de regozijo, de que era digno, e talvez o seu entusiasmo excedesse os limites 
da moderação, se a Câmara dela, que por isso elogios merece, não tomasse 
o expediente de sair no dia 11 em Corpo pelas ruas a fazer a sua publicação, 
que os ditos habitantes receberam com toda a satisfação, fazendo subir ao ar 
numerosos foguetes, e iluminando todos espontaneamente suas casas. A 
sobredita Câmara, vendo que o Povo ainda não estava satisfeito, e que queria 
mais e mais unir-se à tão Santa Causa; e à Pessoa do Nosso Augusto Monarca 
por meio do juramento da CONSTITUIÇÃO, anunciou por Editais o Dia 14 
para este fim. Esta Solenidade se fez na melhor ordem possível. Dois 
Esquadrões da Legião de Cavalaria desta Capitania formaram a pé, com o 
seu Estandarte à esquerda da Casa da Câmara. O Corpo do Clero, a Nobreza, 
e o Povo se achou à hora indicada. O Reverendo Cônego, Vigário da Vara e 
Matriz, deferiu o Juramento ao Presidente da Câmara, e este àquele, e às 
Autoridades Eclesiásticas, Civis, e Militares. Terminada esta Augusta e respei-
tável Cerimônia, e saindo a Câmara com este luzido acompanhamento, deu 
o Presidente expressivos Vivas a nossa SANTA RELIGIÃO A EL REI o Senhor 
DOM JOÃO VI, À SUA REAL DINASTIA, e à Sábia, e Liberal 
CONSTITUIÇÃO que as Cortes de Portugal fizessem, a que todos respon-
deram com o maior entusiasmo, e alegria. A Tropa depois de dar também os 
seus Vivas, deu três descargas de mosquetaria, que com centenas de foguetes, 
que ao ar subiam, e os festivos gritos do Povo formava uma Cena encantadora. 
Seguiu toda, esta séria, e respeitosa Corporação, e também a Tropa para a 
Igreja Matriz, onde se cantou Te Deum, e se renderam as devidas, e sinceras 
Ações de Graças ao TODO PODEROSO, pelos imensos e incalculáveis Bens, 
que acabava de assegurar-nos tão Santa CONSTITUIÇÃO. Esta noite, e as 
duas seguintes tornou-se a iluminar espontaneamente a Vila, um Hino 
Constitucional composto, e executado por algumas Pessoas particulares: se 
cantou na Casa da Câmara, e pelas ruas. O Patriótico Corpo do Comércio, 
e mais algumas Pessoas animadas deste mesmo Sentimento subscreveram 
voluntariamente para um refresco da Tropa da Legião, pelo muito bem que 
se portou neste Dia, tocando a cada Praça treze mil e tantos réis, que o Chefe 
em seu nome, e da Tropa agradeceu em termos os mais lisonjeiros, aos encar-
regados da dita Subscrição. Esta mesma Tropa testemunhou a sua gratidão 
saindo com a sua Música a tocar pelas ruas algumas marchas, e concertos, 
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que terminavam com redobrados vivas acompanhados de tiros, e fogos do 
ar: A este tempo já na Vila Capital se tinha publicado por Bando o precitado 
Decreto de 24 de Fevereiro; porém não tendo o Governo destinado dia prefixo 
para se jurar a CONSTITUIÇÃO, o Povo daquela Vila, que se achava 
animado dos mesmos sentimentos, que esta tinha mostrado, e que ardia em 
sinceros desejos de realizar esta solenidade, dava públicas provas do seu justo 
descontentamento, pelo misterioso silêncio do Governo, e o Batalhão de 
Infantaria, e Artilharia, zeloso talvez pelos felizes resultados, e boa forma, 
com que se jurou a CONSTITUIÇÃO nesta Vila, apresentou-se no dia 26 
do dito Mês de Abril, às duas horas da manhã na Praça daquela Vila, e com 
a reunião do Regimento de Santa Catarina, algumas Praças da Legião de 
São Paulo: e o Piquete fez vir por escoltas à dita Praça algumas Autoridades, 
e tratando-as com pouco respeito, obrigou-as a jurar a CONSTITUIÇÃO, 
o que o mesmo Batalhão, e mais Tropa fez com pouca ordem nas mãos do 
Vigário Geral, que para esse fim também fizeram vir escoltado, pedindo o 
pagamento de todos os seus Soldos, e fardamentos, que a essas mesmas horas 
mandou o Governo abrir o Tribunal da Junta, que recebendo as relações, 
para isto já prontas, pagou-se a toda a Tropa até o Mês de Março. Ao 
amanhecer veio o General Manoel Marques de Souza, falar ao Batalhão, e 
o resultado desta convenção, que por pessoas dignas de muito crédito soube-
mos, não transcrevemos aqui por não mostrar a fraqueza, e decrepitude do 
dito General; mas não podemos deixar em silêncio, que o Batalhão pediu 
(depois de pago) um ano de soldo adiantado pelo Comércio daquela Praça, 
a soltura de todos os seus camaradas; (que logo foram soltos, e até grandes 
criminosos) e a deposição de alguns empregados, e que o sobredito General 
lhe prometeu. No Dia seguinte oficiou o Governo ao Negociante Antonio 
José de Oliveira Guimarães, para tirar pelo Comércio e Povo, uma Subscrição 
a favor do Batalho pelo muito bem, que se tinha portado no dia 26; porém 
no dia 28 mandou suspender aquela ordem, e nos quartéis do sobredito 
Batalhão se leu uma ordem do dia do General Marques, e nela com muita 
doçura, e moderação repreende aquela Tropa, e recordando-lhe os seus 
serviços, finaliza admoestando-a, que para o futuro se porte com melhor 
disciplina, quando fizer as suas representações. Partiu para esta Vila o 
Batalhão no dia 3 de Maio, e logo depois querendo o governo colorar aquele 
sucesso, a que ele tinha dado causa com a retardação das ordens necessárias 
para com forma se prestar o juramento da CONSTITUIÇÃO, mandou arbi-
trariamente, e sem forma de processo prender o Padre José Rodrigues 
Malheiros, os Ajudantes do Regimento de Santa Catarina, e Milícias, e um 
Oficial do dito Regimento, e querendo sobre estes fazer recair toda a culpa 
autorizou o Juiz de Fora daquela Vila (uma das Autoridades ofendidas, e 
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portanto imprópria para esta Comissão) para devassar destes presos, cuja 
devassa ainda continua, e segundo se diz, foi há pouco remetido preso, e 
escoltado pelo Sargento Mor Leiria o Padre José Rodrigues Malheiros, para 
o Rio de Janeiro (1). Eis aqui a marcha, que trilhou o Triunvirato, que Governa 
esta Capitania desde o abençoado Dia da nossa Regeneração Política; ele 
tem procurado todos os meios, que estão ao seu alcance, para fazer reviver 
o antigo despotismo, Sistema com que há muitos anos se tem regido esta 
Capitania, e cuja Lei tem sido a vontade dos régulos maiores, e menores, a 
quem tem estado entregue. Nenhum direito de propriedade, nenhuma segu-
rança pessoal, imensos privilégios; intrigas, e demandas de terras; enfim geral 
devastação: Eis aqui a partilha desta bela Província, e a fiel narração, que 
um amigo da Nação é obrigado a fazer para mostrar não só os males, que 
ainda sofremos, como a diferença, com que a Vila do Rio Grande da Capital 
do Porto Alegre procedeu no juramento da Constituição, e as demonstrações, 
que deu por tão plausível motivo, as quais o Governo olhou sempre como 
criminosas: tanto, que não contente de ter já mandado tirar uma Devassa, 
por alguns pasquins que aqui apareceram, quando ele retardava a publicação 
do Decreto de 24 de Fevereiro, agora mesmo se está tirando outra sobre o 
mesmo objeto, a que o Juiz de Fora, e seu favorito Escrivão João Nunes da 
Silva, se têm prestado com muito zelo; andando o dito Escrivão convocando 
pessoas da sua facção, e algumas reconhecidas por testemunhas de viveiro 
para com o seu falso juramento envolverem alguns Cidadãos pacíficos, amigos 
do bem geral, e atentos observadores de suas trapaças, fraudes, e rapinas. 
Aos pasquins que apareceram no Rio de Janeiro, se respondeu; com indife-
rença e desprezo; e SUA MAJESTADE, EL REI o Senhor DOM JOÃO VI, 
abolindo o Juízo da Inconfidência, e mandando soltar os presos chamados 
de Estado, deu, (se era preciso dar) a última prova de Sua Cristã, e Real 
Piedade. Que contraste entre a Corte, e mais Províncias do Brasil, e esta 
Capitania! Naquelas fazendo os seus digníssimos Chefes timbre, de que se 
gozem já dos saborosos frutos da nossa Política Regeneração; e nesta pondo 
o Triunvirato, e seus delegados, todo o cuidado em retardar este Bem, demo-
rar as Eleições, adiantar Devassas, e fulminar prisões, naturais efeitos da sua 
conhecida impolítica, e ignorância.

RIO DE JANEIRO.
NA IMPRESSAÕ REGIA. 1821. Com Licença.

(1) Foi solto logo que chegou a essa Cidade, por efeito da Real Benignidade de Sua Alteza 
Real (Nota do Editor).
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4

[Exposição de alguns actos violentos
praticados pelo governador da

capitania do Piauhy
Elias José Ribeiro de Carvalho]

Senhor Redator da Gazeta do Rio Janeiro.

JÁ vossa mercê saberá que um dos princípios admitidos, e jurados como bases 
da Constituição, que as Cortes em Lisboa deverá dar à Nação Portuguesa, 
é a liberdade para cada um comunicar seus pensamentos, autorizado por 
este princípio, e convidado pela racional franqueza, prontidão, exatidão, 
com que Vossa mercê insere no seu Periódico as comunicações, de que sabe 
ou presume que o Público ao menos em parte, pode tirar alguma utilidade, 
vou-lhe oferecer vasta matéria para a sua admiração, e ao mesmo tempo, 
para a sua impaciência. É salvo de toda a contestação, que um dos conheci-
mentos mais úteis ao homem de qualquer condição, estado, e país que seja, 
é o conhecimento dos outros homens, e alguns querem que o não haja mais 
necessário; eu tenho, como todos, uma opinião, porém não decido porque 
não tenho forças; admito pois que nos seja útil conhecermos aquele com quem 
vivemos, ou com quem pela proximidade do local poderemos vir a viver, ou 
a ter algumas relações, e querendo além disso evitar que Vossa mercê me dê 
um quinhão semelhante ao que deu o Redator da Bahia ao Maragogipano, 
vou a dar-lhe notícia do que vai cá por este mundo de Oeiras, Capitania do 
Piauí, juntamente esperançado, em que se me não há de impor a pena de 
ficar no escuro = (que na verdade o caso não o merece) e em que a minha 
voz não há de ser Vox clamantis in deserto.1

Julgaremos nós (digo nós porque não sou eu só) que estaremos no caso 
do filho mais moço daquele homem, que faz menção em um dos Periódicos 
o Redator da Bahia, que julgando-se lesado em seus direitos clama que 
também era filho porque o Pai o julgou decentemente paramentado com a 
casaca usada do filho mais velho, e por isso lhe pertencia também casaca 
nova; e por consequência estávamos, e ainda estamos, persuadidos que, assim 
como em Lisboa, Bahia, ou Rio de Janeiro etc. já cá devíamos também ter 
entrado na terra da Promissão, por outra, já se devia ter começado a preciosa 
Regeneração, em consequência dela dado os últimos suspiros, e arrancos a 

1 Voz que clama no deserto.
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fraude, a violência, e o despotismo; porém Senhor Redator vana petis.2 Muito 
ao contrário, quem somente recorda o pretérito e observa o presente não 
pode deixar de se ver cada vez mais longe da suspirada redenção, pois que 
as Autoridades, em cujas mãos têm parado (principalmente desde a Época de 
ferro começada a 16 de Junho de 1819) o poder de fazer bem ou mal a esta 
Província; são todos como o cego frenético, e desesperado, que de propósito 
fecha os olhos para não encarar no perigo e abismo, em que vai se lançar; ou 
ao menos não se atrevem a se desfazer da frágil pegadilha de = enquanto o pau 
vai, e vem folgam as costas. = Em 16 de Junho de 1819 como lhe ia dizendo 
tomou posse do Governo desta Capitania o atual Governador Elias José 
Ribeiro de Carvalho, e uma grande parte do povo desta Capitania esquecido 
do = ver e crer = julgou a sua instalação como o bálsamo mais saudável, e o 
mais aprovado específico para cicatrizar as feridas que na felicidade pública, 
e na boa administração tinha aberto, ou deixado de curar o seu Antecessor: 
porém em breve nos vimos forçados a fazer a mais justa aplicação do = atrás 
de mim virá quem bom me fará = pois logo no mesmo dia 16 de Junho o dito 
Governador deitou, como lá se diz, as mãozinhas de fora: sendo como eu 
creio uma das classes mais respeitáveis, e em muitos casos a mais necessária 
a classe militar, o bom do tal Governadorzinho começou logo a mostrar 
que não era da mesma opinião pelo modo grosseiro e pouco civil, com que 
recebeu ao Tenente Coronel José Joaquim de Lima e Silva neste mesmo dia 
à noite, vindo receber-lhe a visita à porta da rua na ocasião, em que esse 
Comandante junto com a sua oficialidade o foi cumprimentar. É verdade 
que logo no dia 17 mons murem peperit,3 isto é, rebentou um comprido 
palavreado tecido com forma de = ordem do dia = em que se faziam a este, 
o mesmo Comandante seus Oficiais e Soldados mais elogios, que os que toda 
a rua dos Sapateiros em Lisboa tem feito ao valor e disciplina de Ferrabrás, 
Oliveiras, e Roldão etc. porém em muitas esquinas não pegaram, nem podiam 
pegar semelhantes cartazes, porque estas tropas, com serem do Sertão, não 
têm natureza de camaleões que se sustentam do vento. Ponhamos de parte o 
decente epíteto de = Tropa de Sapateiros = com que os honrou em o dia 12 
de Outubro seguinte, e outras ridicularias semelhantes, para cuja memória 
se não pode achar facilmente papel, tempo, nem pachorra, e metamos só em 
conta o mais grado: ou o que se tem feito mais escandaloso, como são as 
muitas prisões tão intempestivas, como ilegais que aqui se têm visto, e mais 
agravantes que todas pelas circunstâncias ocorrentes as dos Capitães Vicente 
José Dias, e Vicente da Rocha Araujo (documento número primeiro no que 
diz respeito a este) a do Tenente de Artilharia João Miguel Coelho Borges, a 

2 Perguntas por coisas vãs.
3 A montanha pariu um rato.
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do Sargento de Milícias Tomé Joaquim Gomes Teixeira, e proximamente a de 
Antonio Maria Cau, Escrivão Deputado da Junta da Real Fazenda, inspetor 
dos Armazéns Reais, e Vedor Geral das Tropas desta Província.

O dito Dias foi duas vezes preso; a primeira em 17 de Abril do ano 
próximo passado, de 1820, unicamente para se fazer a vontade de Miguel 
José Ferreira, e José do Carmo, que dele se queixaram ao Governador, 
imputando-lhe a publicação de uma sátira que poucos dias antes tinha 
aparecido em dois lugares únicos desta Cidade, letra desconhecida, na qual 
se julgaram ofendidos os ditos Ferreira e Carmo e suas famílias: pretende-se 
aumentar ao dito Dias o imaginado crime com o de resistência por se não 
dar logo à prisão, apesar de ir por assinar o mandado do Juiz, e foi de fato 
pronunciado em uma chamada devassa, entre cujas ilegalidades apontarei as 
menores: o terem sido as testemunhas escolhidas pelo Juiz, e feita a pronúncia 
sem a devassa até hoje ser distribuída etc. etc. tudo ordenado ou ao menos 
consentido pelo Heroico Governador, e pelas famílias Souza Martins Mendes 
etc. todos inimigos acérrimos do dito Dias.

O segundo foi preso pelo enorme atentado de adoecer sem licença dos 
seus Superiores, e em consequência disso ficar inabilitado para a execução de 
certas ordens que já ao atar das feridas lhe foram dirigidas a Vila de Marvão, 
de que era Comandante; relativas à captura de um malfeitor por alcunha = 
Barros = que nas vizinhanças de Caxias Vila da dependência do Maranhão, foi 
apanhado e morto por tropas vindas do Ceará tudo isto sem se querer admitir 
que a impossibilidade no cumprimento das ordens tira a responsabilidade 
aos que dela são incumbidos, jazendo apesar disto o dito Araujo em uma 
tão ignominiosa, como violenta prisão a onze meses ou mais, e querendo-se 
justificar pelo Conselho de Guerra lhe foi determinado seguisse para sua casa 
ficando desta forma injustificado dos crimes de que falsamente é acusado, 
como bem se deixa ver do documento número primeiro.

João Miguel Coelho Borges Pereira, Tenente de Artilharia, foi preso em 
7 de Maio do ano próximo passado de 1820, apesar de se achar munido de 
carta de seguro, que o mesmo Governador lhe aconselhou fosse tirar, e que 
depois não quis atender, e tendo sido o dito Dias solto depois de 50 dias 
da primeira prisão, em consequência de se lhe reparar o Agravo de injusta 
pronúncia, interposto do Juízo ordinário para o da Ouvidoria, o dito Coelho 
Borges, que tinha sido preso pelas mesmas culpas: isto é, pronunciado na 
mesma exótica devassa, como Autor da Sátira [Ferreirina] e Carlamitana, 
apenas obteve meio de homenage [menagem] na Cidade sob o pretexto de 
que deva na forma das Ordens Régias ser julgado em Conselho de Guerra. 
Foi depois o dito Coelho Borges sepultado em uma indigna prisão porque o 
calabouço, contíguo ao quartel da Guarda do Governador, incomunicável 
por 15 dias, e privado de muitas coisas necessárias à vida, em o dito dia 2 de 
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Setembro, imputando-lhe o enorme atentado (que ele não nega de autor do = 
Semanário de Oeiras = e lá jazeu encerrado até ao dia 14 de Maio do corrente 
ano, em que a título de doente se lhe deu homenage [menagem] em sua casa, 
sendo intimado no dia 25 do mesmo mês que se aprontasse a seguir para o 
Pará onde era da vontade e ordens de Sua Majestade (diz o Governador) que 
passasse a ter o exercício do seu Posto: note-se bem que o homem havia de 
se aprontar estando preso) e note-se ainda mais (que aqui é que tem lugar 
as admirações, e os anatemas) que tudo isto, que se passou, ocupou o prazo 
de 13 meses e 10 dias por boas contas, pois o dito Tenente saiu de Oeiras a 
17 de Junho do ano corrente, sem se lhe notificar nem de palavra nem por 
escrito como é da Lei, a culpa porque estivera tanto tempo preso!!! Já nos 
não embaraçamos com a falta de socorro para uma tão longa viagem a um 
oficial, que vai a ser ocupado no Real Serviço etc. O qual é forçoso que se saiba 
porque é na verdade Agravante, é que esteve 13 meses e 10 dias mal visto, 
caluniado, e preso sem saber pelo que, e sem isto se lhe notificar oficialmente, 
sem ser ouvido, nem convencido, e que finalmente sem saber pelo que passa 
a servir no Pará (do que ele não deve ter pena) quando a Patente que tem de 
Sua Majestade é para ser empregado no Piauí.

Não cessa o Déspota de vociferar que por favorecer a este seu Patrício, 
por atender ao seu bem etc. é que lhe não tem feito assim, assado, cozido e 
frito etc. Tomara quem me dissesse que maior modo, que mais infernal modo 
de oprimir, e de vexar, que Despotismo maior, que o de acusar (porque tudo 
isto tem sido empreendido por apoio, e por Conselho do Governador) e não 
querer ouvir, nem consentir meio algum de justificação, e finalmente assim 
padece a reputação de um homem, como quem ainda lhe faz muito favor.

Antonio Maria Cau foi preso a primeira vez, e suspenso de seus empre-
gos, e aos mesmos restituído ao fim de 48 horas por uma simples ordem 
do atual Governador, e isto porque o dito Cau em conformidade das Reais 
Ordens fizera apreender por contrabando a um José Mendes Vieira 5 arrobas, 
e 16 livras de pólvora, gênero proibido em que o dito Mendes negociava; o 
dito Mendes requereu arrecadação daquela pólvora nos Armazéns Reais, sob 
pretexto de maior segurança, para dali a ir extraindo à medida que lhe fosse 
necessário, como se o Almoxarife dos Armazéns Reais, ou outro algum dos 
empregados no Serviço de Sua Majestade tivesse obrigação alguma de estar 
às ordens dos particulares, ao que prontamente se lhe deferiu: mas depois 
da dita apreensão = mouro que o não pode haver dá o pelo amor de Deus 
= a pólvora, que já a este tempo era da Sua Majestade, Mendes... E Cau 
é assim insultado por não consentir que ela tornasse a sair dos Armazéns, 
por não convir em um feito desta importância, e desta qualidade. Foi preso 
o Cau da Segunda vez em 15 de Maio do corrente ano (depois de jurada 
a Constituição) à ordem de Sua Majestade, foi posto incomunicável, com 
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sentinelas à vista, saqueado o seu escritório, donde violentamente se levaram 
quantos papéis fizeram conta a malevolência de quem ordenou, e de quem fez 
a prisão; foram-lhe arrebatadas as chaves dos Reais Cofres, e por encurtarmos 
razões, foi Cau ignominiosamente extreminado para a vila de Paraíba 120 
léguas distante do Tribunal onde Sua Majestade o tinha colocado, onde a 
sua presença era necessária ao Serviço do mesmo Senhor, e donde há muito 
quem sustenta que não devia ser tirado sem ordem expressa, sem ser com 
culpa formada, ou sem se lhe dar por escrita no termo das 24 horas qual era 
o motivo de tão violenta prisão.

Vá vossa mercê agora vendo Senhor Redator, os motivos desta segunda 
violência, embaraçar Cau, que Raimundo de Souza Martins, filho de Manoel 
de Souza Martins, primeiro Sabichão da terra; isto é, o mais antigo, e o mais 
mau homem desta Capitania toda, furtasse a Sua Majestade 280 bois que não 
eram da era, que o dito Raimundo tinha rematado, mas sim da era posterior, 
que ele presumia, se é que o não sabia decerto, haviam subir a maior preço; 
embaraçar como creio que vossa mercê já saberá, que José Maria Ribeiro, filho 
natural que dizem ser do dito Governador, havido em uma filha de Eugenio 
José de Morais da Ilha do Faial, percebesse contra as Reais Ordens 29$200 
réis mensais sem título legítimo, quando pela patente de Segundo Tenente de 
Artilharia, único documento, que apresentou só lhe competiam 12$000 réis; 
dizer por ocasião de se receber em Junta o Aviso do Real Erário para se dar 
a razão por que os poldros do Real Fisco tinham sido rematados tão bara-
tos (a 6$400 réis cada um) em 1820 = é porque os Partidistas ali do Senhor 
(apontado para o dito Manoel de Souza Martins, Tesoureiro da Junta) todos 
temem opor-se, aliás eles subiriam, e talvez excederiam a 9$500 réis como o 
ano passado = o que de fato tinha sido verdade, não havendo depois quem 
cobrisse o lance de 6$400 réis, dado pelo Joaquim de Souza Martins, Irmão 
do dito Tesoureiro, que foi quem para e seu Irmão as rematou; não consentir 
em que o gado vacum este ano se rematasse a Ignacio Francisco d’Araujo 
Costa (seu Primo e Compadre) pelo mesmo preço do ano antecedente, que 
foi o de [8$400] réis porque sabia que ele havia render muitos mais a Sua 
Majestade, como de fato rendeu, rematando-o o Capitão Raimundo Pereira 
da Silva, a preço de 11$000 réis cada um boi; em o número de [2000] e tantos 
bois a lesão é pouco menos que enorme; e mais subiria se ele Martins coliado 
[conleirado?] com o Governador não excluíssem tão escandalosamente a um 
Arrematante, que fez ver a Junta possuir em bens, e seus Sócios 190 e tantos 
contos de reis, que requerendo uma rigorosa indagação se possuía ou não o 
que dizia foi-lhe negada, admitindo a lançar, a Ignacio Francisco de Araujo 
Costa, e ao Sócio que não possuem em bens nem 30 contos de réis, só porque 
no negócio deste o dito Martins vinha a perceber lucro conforme é sempre 
o costume, e com o maior descaramento. Em uma palavra isto é só o que a 



336

memória apresentou nesta primeira meia hora, que se fôssemos a dizer tudo 
talvez nem séculos bastassem: Cau quis protestar contra todas essas violências; 
porém não se lhe recebeu o protesto, porque dizia o Meirinho do Governador, 
isto é o Ouvidor pela lei Bernardino José de Mello, não tinha ordem: ora 
como lhas havia de dar o Governador quando não tendo Cau inda tomado 
posse, já o Governador na noite de 4 de Junho do ano próximo passado sem 
que, nem para que mandou dizer a Cau que o havia de atropelar, embrulhar, 
e deitar a perder, e que para isso tinha toda a autoridade de Governador, 
a amizade de Tomás Antonio, nas Ilhas de 150 mil cruzados!!! Como lhe 
havia de dar o Governador, a quem pareceu mal que Cau mandasse pôr em 
segurança certos livros da Vedoria das Tropas, viciados pelo Secretário do 
Governo Francisco de Souza Mendes, um dos prediletos do Governador, 
fazendo de um nove um 6, para adquirir mais três anos de antiguidade, que 
não tem! como lha havia de dar o Governador se tendo jurado a Constituição 
a 7 de Maio não jurou em realidade senão fazer a sua própria vontade, e 
dos da sua facção, como se viu logo no dia 12 do mesmo mês, fazendo um 
Conselho (isto é que se chama querer tirar a salsicha com a mão do gato), de 
que ele Governador foi Presidente, Secretário o dito Mendes, vogais Manoel 
de Souza Martins, o Juiz Miguel José Ferreira, o Capitão Manoel Pimenta de 
São Paio, o sobredito Ouvidor, et reliquo hujus, modi, todos inimigos capitais 
de Cau, todos reduzidos pela autoridade, e medo do Governador. Como lhe 
havia de dar o Governador, é como havia finalmente executar ele Ouvidor, 
se eles tiveram proximamente a habilidade de descobrir a lei, que permite 
que José Nicolau da Costa Freire Ex Contador desta Capitania não pagasse 
a Vicente José Dias 490$000 réis que lhe deve sendo o devedor aqui estabe-
lecido, com bens até mesmo nesta Cidade, sendo aqui contraída a dívida, e 
sendo requerido a tempo. Destas, e outras que tais, já como disséssemos, não 
têm fim, e por isso mui de propósito lhe damos aqui, pedindo a vossa mercê 
desculpa de toda a falta de arranjo, que a sua perspicácia puder advertir a 
esta sucinta exposição, pois não é muito que crimes perpetrados sem razão, 
sejam expostos sem ordem; aí vai essa massa informe, selada em tudo pela 
verdade, insira Vossa mercê no seu periódico, que me obrigo a provar, sendo 
preciso. Oeiras 2 de Outubro de 1821.

       O Constitucional Piauiense.

       Egydio da Costa Alvarenga.

__________________________________

NA TYPOGRAPHIA NACIONAL.
M. D. CCC. XXI.
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GRAÇAS AS LUZES DO SECULO!

Graças à nossa sábia Constituição Política Portuguesa, que 
sancionou a liberdade de Imprensa, não só como manancial 
fecundo do aumento dos conhecimentos humanos, e da prosperi-
dade da Nação, mas também como um meio de expor à opinião 
pública, o comportamento dos Funcionários Públicos: tais são 
os sentimentos do Soberano Congresso Nacional no seu Diário 
Número 7 a folhas 40.

Este o motivo por que vou patentear aos olhos do Público as torturas, 
injustiças, e irregularidades de procedimento, que comigo se tem praticado 
desde que saíra desta Cidade em 1798.

Estando aqui estabelecido por mais de dez anos até o de 1798, sendo-me 
necessário passar à Cidade de Lisboa a meu negócio, e outras dependências, 
tendo empregado parte dos meus fundos em uma galeria de casas quatro 
térreas, e uma de sobrado, que compreende uma face do largo do Capim, situ-
ado no centro desta Cidade acabadas de construir no ano de 1797, e querendo 
aumentar a minha negociação, comprei ao Capitão João de Siqueira da Costa 
Negociante desta cidade quarenta e uma Caixas de açúcar importando na 
quantia de 5:222$412 réis, de que lhe fiz Escritura de obrigação, em 10 de 
Setembro de 1798 por um ano sem juros, e daí em diante a vencê-los, hipo-
tecando a esta quantia as ditas propriedades de Casas; e dando por fiador, e 
principal pagador ao Capitão Luiz Antonio Ferreira também Negociante com 
quem nesse tempo tinha amizade; e a quem prestei serviços muito relevantes.

Embarquei neste Porto no Navio Espique em 16 de Dezembro do dito 
ano com os competentes Passaportes, fiz Escala pela Bahia em Comboio, e 
cheguei à Cidade de Lisboa em Agosto de 1799, e nesta Época estavam em 
desgraça todos os gêneros do Brasil, e particularmente o açúcar, e demorando 
sua venda perto de um ano me vi na necessidade de vendê-lo salvando pouco 
mais dos fretes, e Direitos, a fim de se não arruinar mais com a demora.

Este acontecimento me fez demorar em Lisboa mais algum tempo 
para ver, se neste intervalo podia empreender alguma especulação, que me 
salvasse de tais prejuízos, e com efeito a efetuei até com risco de minha vida, 
acompanhando uma carregação a Benguela, e Angola, e voltando para a 
cidade de Lisboa por Pernambuco, e Maranhão: porém nesta mesma cidade 
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do Rio deixei um Procurador. Sustentei em todo o tempo de minha ausência 
correspondência ativa com aquelas Pessoas com quem tinha relações, e até 
mandei algumas encomendas de Lisboa e de Angola ao Capitão Francisco 
Antonio Ferreira, filho do Capitão Luiz Antonio Ferreira: nas minhas Viagens, 
e digressões vim sempre munido com os competentes Passaportes.

Que espantosa admiração quando no meu regresso para esta Cidade 
em 1805 achei de posse de minhas Propriedades ao predito meu fiador Luiz 
Antonio Ferreira? Pode qualquer ajuizar, porque na verdade é estrondoso ser 
privado o homem do Sagrado, e inviolável direito de propriedade sem ser 
citado, nem ouvido, nem convencido, e tanto me pareceu isto extraordiná-
rio, que só me persuadi, quando vi os Autos, e apensos no Cartório de João 
Rodrigues da Costa Escrivão da Ouvidoria do Cível da Relação.

A ambição de meu fiador, seu gênio inquieto, e turbulento, sua pouca 
moral, e a grande proteção de que gozava, (e era então o motivo mais pode-
roso na Administração da Justiça) produziram o efeito de apossar-se de meus 
bens contra todos os princípios do Direito, e da Razão: participando-lhe de 
Lisboa em 1801 os grande prejuízos, que sofrera, no açúcar, pôs logo em 
Ação o projeto de arruinar-me, e para esse fim foi logo falar ao meu Credor, 
o Capitão João de Siqueira da Costa, exigiu dele uma Procuração às pessoas 
que apontara, tirou Certidão da Escritura (porque o Credor lhe não deu o 
translado dela) e fez-se citar para uma Ação de assinação de dez dias em 
18 de Novembro de 1801, no dia 19 confessou a dívida com o protesto de 
nomear os bens do fiado.

Passou-se mandado de solvendo em 30 de Dezembro do dito ano; foi 
requerido o fiador em 5 do dito mês, em 14 nomeou as minhas propriedades, 
alugueres as benfeitorias de uma Casa na rua direita, e um escravo de nome 
Jorge, passou-se mandado de penhora em 25 de Dezembro do dito ano, e se 
efetuou em todos os bens nomeados em 3 de Janeiro de 1802, e foi depositário 
Manoel Martins da Cruz, Caixeiro do dito fiador, testemunha nos Autos, 
Procurador, e cobrador dos alugueres penhorados e reconhecedor de Cartas.

O meu Procurador Antonio Luiz Fernandes acudiu a este tumultuário 
procedimento em 17 de Fevereiro do mesmo ano de 1802 pedindo vista para 
mostrar a nulidade do Processo, por falta de citação minha, e que eu estava 
em Lisboa: e depois de várias respostas de uma, e outra parte, proferiu o 
Magistrado o Despacho do teor seguinte = Como dos Autos consta que o 
citado é fiador, e principal pagador, não induz nulidade ao Credor demandar 
qual mais quiser sem ter lugar o beneficiário da Ordem, pelo que se querendo 
a vista deve ser sem suspensão da execução. = Rio de Janeiro 18 de Março 
de 1802. = Carvalho = Quem se persuadiria, se o não visse escrito, que um 
Magistrado não havia admitir a defesa de um homem, a quem se arrematavam 
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os bens sem ser ouvido, nem convencido? Quem se persuadiria, se o não visse 
escrito, que este Magistrado havia faltar ao mais Sagrado preceito do Direito 
Natural, que não sofre seja alguém condenado sem ser ouvido, e conven-
cido? Quem se persuadiria, que este Magistrado havia mandar executar uma 
Sentença contra um Terceiro não condenado na mesma, se o não visse escrito?

Deste Despacho irregular, incivil, e diametralmente contrário a todos 
os princípios, e regras do Direito, pelos quais a Execução somente se pode 
dirigir contra o Condenando na Sentença: Agravou meu Procurador, mas não 
houve provimento; Embargou, e sobre os Embargos se proferiu a Sentença 
do teor seguinte. = Sem Embargo dos Embargos opostos ao Acórdão, este se 
cumpra e pague o Embargante as Custas; com declaração porém, que os bens 
do originário devedor não serão Arrematados sem que primeiramente este 
seja citado; sendo-lhes dado pelo Juiz prazo competente na forma da Ordem 
Livro Terceiro Título 92, e Livro Quarto Título 50. Rio de Janeiro 6 de Abril 
de 1802. = Souza = Valente = Miranda Duarte.

Esta decisão não agradou ao Rico fiador, por lhe demorar, e transtor-
nar seus projetos, e para conseguir o seu fim, lança mão do estratagema de 
fazer-se Autor, e em seu nome pede vista para Embargos, que se lhe conce-
dera, e alegou, que a citação, se devia fazer por Editos, o que assim obteve 
pelo Acórdão do teor seguinte = Que sem Embargo dos Embargos, que não 
recebem, o Acórdão Embargado se cumpra, e pague o Embargante as custas, 
com declaração, que a citação ordenada pelo Acórdão folha 44, se fará por 
Editos. Justificados os requisitos da Lei. Rio de Janeiro 27 de Abril de 1802 
= Souza = Miranda Duarte = Brito = Doutor Amorim.

Foi cumprido o Acórdão pelo dito Magistrado, e o Réu fiador requereu 
em seu nome para justificar os requisitos da Lei, e não haver notícia de mim 
por haver ido a Lisboa, e desta a Braga, e de Braga haver-me retirado fugiti-
vamente, sem saber-se parte certa, donde estivesse, sobre este requerimento 
proferiu o Magistrado o Despacho Seguinte = Sim = Carvalho = e como 
ordinariamente os homens de tal comportamento, Caráter, e Moral como 
o Réu fiador costumam ter testemunhas de viveiro, com estas provou tudo 
quanto pretendeu, e o Magistrado Protetor de tais violências houve tudo por 
justificado mandando passar o Alvará de Editos com o prazo de trinta dias.

Quem se não admitirá de tal extravagância, e de que tal citação por 
Editos, com tal prazo fora somente por mera formalidade Judicial: ignorava-se 
porventura que eu saíra daqui para Lisboa com passaporte, e com carrega-
ção? Ignorava-se porventura, que eu sustentara uma viva correspondência 
com esta Praça do Rio de Janeiro? e não se se seguia daqui, que apesar de 
toda, e qualquer Justificação, eu me achava em Portugal? E como em trinta 
dias me havia chegar a Portugal a notícia de tal citação para obstar a um 



340

Processo tumultuário, e violento? Ignora-se acaso que a citação é o prin-
cípio, e fundamento do Juízo? Ignora-se acaso que o fim da citação, é que 
o citado compareça em Juízo para conhecer o objeto, e causa do litígio, e 
deliberar-se, a confessar, ou contestar? Como era possível humanamente 
falando verificar-se o fim da citação no espaço de trinta dias a respeito de 
um homem residente em Portugal? E será este prazo o termo racionável, que 
a Lei, a Razão, e a Equidade mandam em tais casos assinar? Este prazo tão 
curto não foi decidido por ignorância do Magistrado, mas sim por malícia, 
que é assaz ruinosa à Sociedade a fim de contemplar o Réu fiador, aplicando 
muito mal os seus talentos.

Arrematou-se o moleque Jorge; que havia deixado em Casa do Réu fiador 
recomendado a seu filho Francisco Antonio Ferreira, e apesar de haver muitas 
pessoas, que desejam arrematar as casas não apareceu alguma a lançar pelo 
conhecimento da nulidade de tal procedimento, e como era necessária citação 
em minha pessoa, para ou dar lançador, ou vê-las adjudicar por menos a 
quinta parte de sua avaliação; (a qual também foi feita como o fiador quis). 
Supriu-se esta citação com citar o meu Procurador apesar de ser citação nova, 
e penal, e dever ser feita na Conformidade das Leis na própria pessoa, muito 
mais tendo eu reservado toda a nova citação, em minha Procuração; com este 
Suprimento de tal citação, concluiu o Magistrado a grande obra a favor do 
seu protegido, que lhe servirá de ferrete indelével em toda a sua carreira da 
Magistratura; pois que a Justiça consiste na Execução das Leis.

Adjudicaram-se as Propriedades ao Credor Siqueira com o abatimento 
da quinta parte, e posto que este desse quitação nos autos, não consta, que 
delas tomasse conta; pois que sempre desde a penhora esteve delas de posse 
o Réu fiador, assim como da importância das mais arrematações; pois assim 
me afirmou o dito Credor Siqueira, logo que cheguei a esta Cidade, dizendo-
-me, que nem um só passo dera sobre este objeto, e que tudo havia sido feito 
pelo meu amigo fiador, como o tempo me mostraria.

À vista do que coligi dos autos, fui imediatamente falar ao Desembargador 
Luiz José de Carvalho e Mello, com quem tive as perguntas, e respostas 
seguintes = Diga-me Vossa Senhoria, que mal lhe fiz para na minha ausência 
consentir que Luiz Antonio Ferreira não só tomasse posse das minhas Casas 
sem Audiência minha, as pusesse em praça, dissuadisse a todas as pessoas, 
que pretendiam lançar nelas, e intimidando-as, de que a arrematação era 
nula depois de terem sido avaliadas à vontade do mesmo, e não segundo a 
comum e geral estimação, para lhe serem adjudicadas por menos da quinta 
parte? Que barbaridade?

E isto ao mesmo tempo em que tendo a honra de falar pela primeira vez 
em particular com a Sua Alteza Real hoje El Rei o Senhor Dom João Sexto 
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me perguntara entre outras coisas como estava isto por cá de Magistrados, 
lhe respondi, que muito bem, que todos satisfaziam os seus deveres, e prin-
cipalmente Vossa Senhoria que ficava á minha saída com a Vara do Cível, e 
Crime, e que servia o melhor possível; a isto me disse o dito Desembargador 
Luiz José; dizia que Vossa mercê não tornava cá, e bem sabe que ele queria 
ser Servido pela força, porém tudo quanto se fez está nulo, procure quem 
o dirija, que há de reivindicar as suas Casas. Que tais são os Magistrados, 
que reconhecendo nulos aqueles mesmos atos, que julgaram em contem-
plação a um litigante poderoso, dão tais Conselhos, envolvem as partes em 
grandes questões, e inquietam o Cidadão pacífico! E quando isto se verifica 
em Magistrado, que gozava de crédito, que acontecerá, e que praticarão os 
outros, que o não têm.

Aluguei uma Casa na rua dos Pescadores para a minha residência, e para 
recolher algumas fazendas, que despachei na Alfândega, e havendo decorrido 
desde a minha chegada em Novembro de 1805 poucos dias, ao abrir a minha 
porta de manhã, achei dois Oficiais de Justiça com um mandado para me 
fazerem penhora por 1:320$721 réis a requerimento do dito Luiz Antonio 
Ferreira por dizer-lhe devia ainda de resto da Execução das Casas assinado 
pelo dito Desembargador Luiz José de Carvalho e Mello, que não satisfeito 
de praticar na minha ausência os atos arbitrários já expostos, continuou, 
estando presente, a mesma arbitrariedade mandando-me fazer penhora por 
um simples requerimento de Ferreira, sem ter nem ao menos precedido a 
citação para pagar em 24 horas e conhecendo, que o despotismo, e decidida 
proteção deste Magistrado a favor de Ferreira, não me opus, e segurei o Juízo.

Procurei o Doutor Luiz Nicolau Fagundes Varella um dos mais abalizados 
Advogados desta Cidade para dirigir-me em tão árduo litígio, e foi de parecer 
que se pedisse vista para Embargos de nulidade a Execução das propriedades 
adjudicadas se pôs em prática.

Enquanto andava tratando destas atrocidades, e Injustiças, soube que 
o Escrivão João Rodrigues da Costa fora procurado de molde para o arran-
jamento do bárbaro projeto do fiador Ferreira pois que se empenhou com o 
proprietário do Ofício do Cível Sebastião da Cunha de Azeredo Coutinho, 
para arrendar-lhe como arrendou (de que muito se arrependeu ao depois) e 
por este obséquio, e outros fez o dito Escrivão nos autos o que ali apareceu: na 
maior parte dos termos de quitação, feito pelo Credor ao fiador Ferreira, que 
afirma serem lavrados perante as testemunhas abaixo assinadas, não aparecem 
tais assinaturas, nem despacho do Juiz que mandasse fazer tais termos: no 
termo da arrematação das benfeitorias da Casa da rua direita junto à Igreja 
da Cruz, em que afirma assinara o Juiz, e Porteiro, não aparecem assinaturas 
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de Juiz nem de Porteiro; em conclusão fazia tudo, o que o fiador queria como 
mostram os Autos de Execução.

Não me é possível agora continuar a narração das atrocidades, que se 
me tem feito, e contar as trapaças, atropelações, e chicanas, que houve com 
os tais Embargos de nulidade a Execução; ficando o Público na certeza, de 
que em oportuna ocasião exporei todas as tramas, ardis, e ligeirezas, de que 
o dito fiador usou apoiadas pelo Juiz do Cível na decantada Execução, assim 
como o que tenho sofrido, o que nos Autos (em que se contam já 678 folhas, 
além das dos outros apensos da tal nula execução), se tem praticado tanto na 
primeira instância, como na superior: e apesar de toda a energia, com que no 
decurso de 16 anos tenho tratado este negócio, não obstante ter alcançado 
Sentença sobre Sentença na Mesa dos Agravos da Casa de Suplicação do 
Brasil, Decretando que os Réus Lourenço Antonio Ferreira, Genro do Falecido 
Luiz Antonio Ferreira, e seus herdeiros, abram mão das ditas Propriedades 
Adjudicadas, e os seus rendimentos desde o dia da nula adjudicação; mas como 
o dito Genro é dotado dos mesmos sentimentos, que o Sogro tinha... vendo 
desmanchado pelas ditas Sentenças todas as suas trapaças, pôs-se logo em 
Campo formalizando outras, e eu a mira da providência, que lhe há de pôr fim.

Desta fiel sincera, e verdadeira exposição se conhece bem o estado da 
Administração da Justiça, aqui servindo aos Juízes de norma para suas deci-
sões somente o Direito de contemplação e proteção, esta expressão posto que 
geral, não é absoluta, e tem exceções: concluo pois este princípio da exposição, 
bem dizendo o Soberano Congresso Nacional, que guiado pelo Espírito de 
Justiça e imparcialidade cuida tão seriamente a benefício Público de castigar 
os Prevaricadores, de que já nos seus competentes Diários aparecem tantos 
exemplos em todas as Classes, e Ordens, e oxalá com brevidade cheguem, e 
reúnam os Deputados do Brasil, para de comum acordo, a benefício do País, 
separarem os maus dos bons Cidadãos, e pôr-se o ramo de Administração 
da Justiça no pé de firmeza, e estabilidade precisa, para bem da Sociedade, 
e sossego Público, e particular: pois na verdade geralmente falando precisa 
de grandes reformas; restando-me somente o sentimento de não ter expres-
sões exatas com que possa significar os sentimentos da minha gratidão, e 
reconhecimento no Soberano Congresso Nacional pela energia, prudência, e 
sabedoria, com que eliminando os abusos promove a prosperidade Nacional. 
Rio de Janeiro 28 de Setembro de 1821.

Antonio José da Silva Braga.

___________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA TYPOGRAPHIA NACIONAL. 1821.
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[Justificação do redactor da Gazeta do Rio de Janeiro em resposta 
a uma imputação que lhe fez José Fernandes Gama]. 

O Redator da Gazeta, vendo estar compondo na Typographia Nacional 
um anúncio do Senhor José Fernandes Gama, para ser inserido no Diário, 
imediatamente escreveu, e mandou que se lhe pusesse logo abaixo a competente 
resposta. Mas como o dito Senhor Gama com a mesma inconstância, com que 
fez recolher o Original da Peça, que queria inserir na Gazeta, mandasse avocar 
o dito anúncio no tempo que se estava ordenando a composição do Diário, 
ficou sem efeito a dita resposta, e a questão acabaria aqui, se o dito Senhor 
não tivesse adiantado a mais o seu irregular procedimento, já queixando a Sua 
Alteza Real em um Requerimento, tão falto de verdade como o anúncio; e já 
referindo a quantos lhe pareceu o conteúdo nele. Nestes termos, o Redator 
para se justificar, perante o mesmo Augusto Senhor, e de seus Ministros que 
viram, e despacharam, como era da justiça aquele Requerimento, servindo-
-se da composição, que estava feita para o Diário, mandou tirar algumas 
folhas para levar a Sua Presença; assim como para brindar os seus Amigos, 
que souberam desta imputação; devendo contudo reservar um exemplar para 
oferecer ao Senhor Gama, porque o Redator da Gazeta não é capaz de falar 
por detrás, nem tão pouco de dizer o que não pode provar.

A V I S O.

José Fernandes Gama tendo mandado inserir na Gazeta desta Corte uma 
resposta ao assinado, que na mesma Gazeta apareceu a favor do Governador 
de Pernambuco Luís do Rego Barreto; depois de estar meia composta, foi 
desmanchada a forma, e lhe foi restituída, apesar de concorrer o Anunciante 
com despesa exuberante: porque na Gazeta desta Corte ainda não tem lugar 
papel algum contra um genro do Visconde do Rio Seco: o que se faz público 
por meio do Diário (Assinado) José Fernandes Gama. Reconhecido pelo 
Tabelião Joaquim José de Castro.
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R E S P O S T A.

Este anúncio é inteiramente falso; como o público conhecerá pela expo-
sição seguinte. O Senhor Gama apresentou-se ao Redator da Gazeta pelo 
meio da semana passada para inserir nela uma Diatribe contra o General de 
Pernambuco. O Redator depois de inúteis diligencias para o convencer de que 
seria melhor, e mais econômico publicar aquele escrito avulso, e mandá-lo 
distribuir com a Gazeta, como têm feito outros, por fim se encarregou de o 
mandar entrar na de terça-feira número 86, não lhe ocorrendo então, que 
teria de fazer o relatório da Festividade Nacional do dia 15, nem que haveria 
um ofício da Secretaria de Estado para publicar, o que tudo se devia fazer 
naquela Gazeta. E como o Escrito do Senhor Gama era tão extenso, que nem 
ainda sendo a Gazeta dobrada tinham cabimento o dito Aviso, e Relatório, 
assim como as notícias marítimas, foi necessário mandá-lo reservar para outra 
folha; e dar nova distribuição às matérias; entrando outro papel menor do 
Visconde do Rio Seco, que estava destinado para o fim da semana, e em que 
nem o mesmo Visconde tinha empenho de ser servido imediatamente porque o 
conteúdo do papel já havia sido publicado no Diário, nem o Redator motivo 
para o fazer com preferência a qualquer Cidadão.

Segunda-feira 17 do corrente de tarde quando estavam tirando as provas 
da Gazeta, apareceu na Tipografia um Oficial pardo, homem já de anos, de 
cabelo cortado rente, e farda de cabos amarelos a perguntar ao Redator se o 
Senhor Gama tinha sido servido; acrescentando que trazia ordem para pagar 
as despesas; ao que se respondeu que não pudera entrar o papel pelas razões 
mencionadas; mas que o podia certificar que seria servido na primeira ocasião, 
resposta que foi dada em voz alta na presença de muitas pessoas. Foram-se ler 
as provas, e ainda antes de se acabar este trabalho tornou aparecer o mesmo 
Oficial (pelo sinal que teve de esperar que se acabasse a leitura) e disse que o 
Senhor Gama lhe ordenara de levar o seu original, visto se não ter inserido 
naquela Gazeta; o Redator imediatamente lho mandou entregar; o que tudo 
do mesmo modo se passou diante de muitas pessoas e o fez de tanto melhor 
grado quanto era a repugnância, com que naquela folha ia pela primeira vez 
publicar um escrito doestador de fama de terceiro, e muito mais, porque os 
Compositores que na Sexta-feira de tarde haviam recebido ordem para a nova 
organização da Gazeta, não tinham composto nada tirado do dito papel, em 
que houvessem de perder trabalho na entrega do original, que aliás lhes seria 
pago se o quisesse levar.

Este fato está referido com a mais escrupulosa exação, e de que o Redator 
pode produzir a mais autêntica prova testemunhável; por essa razão lembra ao 
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respeitável Público, que havendo homens que tão despejada e impudentemente 
alteram fatos aqui acontecidos sem temor de serem contraditos, ou no mesmo 
instante em que mentem, como agora, ou pouco depois; se tenha em guarda 
a respeito da crença que deve prestar ao relatório de acontecimentos mais 
distantes, suspendendo sempre o seu juízo até haver provas mais convenientes.

Que tal é a Filáucia do Senhor Gama, que o fez julgar que a sua compo-
sição devia preferir a todo o escrito de qualquer natureza que ele fosse!!!

O Redator da Gazeta.

_____________________________________

NA IMPRENSA NACIONAL.
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MEMORIA

Explicativa do Anti-Constitucional o Excellentissimo Senhor D. 
Manoel de Portugal e Castro, Governador, e Capitão General 
de Minas Geraes, tanto no Acto do Juramento das Bazes da 
Constituição no dia 17 de Julho, como no das Eleições de 
Comarca nos dias 19, e 20 de Agosto deste anno de 1821.

COMO a esperança acompanha o desgraçado até à borda da sepultura, 
segundo a expressão de um Poeta Francês, ainda os Corcundas não se desenga-
naram de que era chegado o seu termo final; antes na desesperação de se verem 
desmascarados em quantas formas se vestiam, como novos, e mais terríveis 
Proteus, procuram sempre prolongar a sua vida, e o seu poderio, com vexame 
dos que já iluminados pela sábia Constituição trilham a verdadeira estrada 
da honra, e da glória. Uma das novíssimas formas, em que se apresentam os 
tais Monstros, é a de se inculcarem zelosos pela Nação em geral, apontando 
com horror, como amantes, e propagadores de uma independência absoluta 
àqueles Constitucionais, que eles temem, como instrumentos do seu justíssimo 
extermínio; então sonham com planos, que nem existem, nem podem existir 
na presente época, porque todos os Portugueses apreciam os bens de uma 
liberal Constituição, como a que já temos pelas suas Bases, e assim também 
conhecem a necessidade de nos ligarmos com os nossos Irmãos da Europa, 
para sermos uma grande Nação, visto que é máxima de eterna Sabedoria, que 
todo o Reino dividido enfraquece, e acaba. Com esta máscara representam-
-se principalmente os Governadores das diversas Capitanias do Brasil, que 
escandalosamente viciosos no meio dos infelizes Povos, de quem são verda-
deiros Baxás, alardeiam em seus Ofícios para a Corte virtudes, que nunca 
conheceram, e a que são diametralmente opostos. Mas graças à liberdade da 
Imprensa; este escudo da Constituição, e da honra do Cidadão liberto; que já 
esses opressores da humanidade vão encontrado na publicação dos seus crimes 
o primeiro castigo do seu Despotismo, e do seu revoltoso desenfreamento. O 
que já tem acontecido em tão breves tempos, como os que decorreram, desde 
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que felizmente juramos as Bases da nossa liberal Constituição, vai acontecer 
agora ao Corcundíssimo Senhor Dom Manoel de Portugal e Castro, ainda 
Governador, e Capitão General da oprimida Província de Minas Gerais, por 
mercê das suas horrorosas cabalas, e mentirosas asserções, transcritas na 
Gazeta desta Corte Número 71 de 14 de Agosto, a qual agora glosarei com 
as notícias, que tenho ao meu alcance, relatando fatos, que desmentindo 
aquele Ofício, cobrirão de horror a glória que ele pretende haver adquirido 
pelo agradecimento Ministerial extorquido com as suas costumadas argúcias 
e com desprezo revoltante da verdade bem conhecida em toda aquela infeliz 
Capitania.

Havia chegado a Vila Rica com aquela presteza, com que na presente 
época têm sido propagadas todas as boas notícias da nossa política 
Regeneração, a certeza de se haver jurado na Corte do Rio de Janeiro no dia 
5 de Junho as Bases da Constituição Portuguesa, e de se haver criado por 
esse mesmo Ato a Junta Provisória, que todos desejavam. Juntou-se depois 
a esta notícia a de se haver feito o mesmo na Capital de São Paulo no daí 23 
de Junho, a contento do Povo, sem a mínima desordem; e já era bem conhe-
cido o Decreto das Cortes de 18 de Abril, que autorizando estes Governos 
populares, declarava beneméritos os Cidadãos, que concorriam para um fim 
tão glorioso. Havia já recebido o Governador Dom Manoel do Chanceler 
Mor do Reino do Brasil o Ofício de 23 de Junho acompanhado das Bases da 
Constituição, e Decreto das Cortes de 9 de Março, para se jurarem as sobre-
ditas Bases em toda a Nação; assim também o Decreto de Sua Alteza Real 
o Príncipe Regente, de 8 de Junho, para que as referidas Bases se jurassem 
com toda a solenidade neste Reino do Brasil, mas apesar de tudo isto, ainda 
o Senhor Dom Manoel não se resolvia a executar o que se lhe ordenava; e 
se é lícito conjecturar-se o motivo desta demora, direi que talvez ainda não 
estivessem bem concertados os seus planos. Assinalou-se finalmente o dia 17 
de Julho para o solene juramento das mencionadas Bases, mas sem falar-se em 
Governo Provisório. Por este motivo, e com vistas na verdadeira prosperidade 
da Província, sobretudo animados com o exemplo do Rio de Janeiro, e São 
Paulo, alguns Constitucionais, Pessoas conspícuas de Vila Rica, empreen-
deram uma Representação ao Governador, para que fosse instalado o dito 
Governo Provisório, servindo ele de Presidente. Divulgou-se prontamente 
esta notícia; Dom Manoel que a soube logo, afetou em princípio aprová-la, 
mas interiormente assustou-se, por ver que deste modo se lhe diminuía o 
seu mando absoluto. Fez inundar a Capital de Minas Gerais de malévolos 
espiões, que propagando um terrorismo corcunda, assustaram os espíritos 
mais Constitucionais, angariando de antemão as pessoas das classes mais 
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baixas, que a seu tempo deviam pedi-lo por único Governador da Província. 
Encarregou também com muita especialidade a execução de uma intriga, que 
lhe sortiu o desejado efeito, aos seus particulares Amigos o Tenente Coronel 
José da Silva Brandão e a mais três, ou quatro Oficiais. Estes Militares, 
indignos de se chamarem Portugueses, porque concorreram para a opressão 
de seus Irmãos, já reconhecidos Beneméritos pelo Decreto das Cortes; estes 
Satélites de um inimigo declarado da Constituição, de um Déspota, que não 
sofria descer do seu auge, para que fossem felizes os Povos, que tanto opri-
mira; este escravos do Senhor Dom Manoel apresentaram-se bem depressa no 
seu Quartel General revestidos do caráter vil de denunciantes, engrossando 
todas as notícias, que vagavam (talvez por anterior recomendação) afeando 
as puras intenções dos que desejavam, e pretendiam pedir à Junta Provisória, 
com o ferrete assustador de Revolucionários, amotinadores da Tropa, e do 
Povo, e primeiros instrumentos da independência absoluta da Província de 
Minas Gerais.1 

1 N.O.: Texto parece incompleto. Está assim no original da FBN.
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MEMORIA HISTORICA,
E

DOCUMENTADA
DOS SUCCESSOS ACONTECIDOS

EM

SERGIPE DE EL-REI,
SENDO

GOVERNADOR DAQUELLA PROVINCIA
CARLOS CEZAR BURLAMAQUE,
QUE A FOI CRIAR, EM INDEPENDENTE, E SEPARADA
TOTALMENTE DA DA BAHIA POR DECRETO DE SUA
MAGESTADE FIDELISSIMA DE 8 DE JULHO DE 1820,
E CARTA PATENTE DE 25 DO MESMO MEZ E ANNO.

FEITA PELO MESMO GOVERNADOR
ABAIXO ASSIGNADO.

RIO DE JANEIRO,
NA TYPOGRAPHIA NACIONAL.

1821.
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POR ter feito o meu dever como Vassalo fiel de Sua Majestade, a quem 
tinha jurado preito, e homenagem, por uma parte; e pela outra, por ter também 
satisfeito ao outro dever de bom Cidadão, não comprometendo os Povos; 
evitando as desordens, e afastando a guerra civil, que a Bahia lá levou, com 
uma força Armada, composta das três Armas, e um parque de Artilheria: 
fiquei deslocado, e derribado do lugar para onde Sua Majestade me tinha 
nomeado, perseguido, preso, e suplantado, como tudo se verá pelo relatório 
abaixo escrito, substanciado com documentos. Devendo ser mui mortificante 
a Sua Majestade, e às Cortes, que o Governo da Bahia, escravizasse, e pusesse 
outra vez debaixo do seu jugo, aquela Capitania, separada, e independente, 
por Decreto de 8 de Julho de ano passado.

A má locação, e arranjo deste relatório, é devido ao estado de atribulação 
que devia resultar de estar metido em uma masmorra, que tinha servido de 
latrina, no Forte do Mar da Bahia, e que não devia ser emendada, ou corrigida, 
visto ter já ido por duas vias, para as Cortes em Lisboa.

Tendo-se criado em 8 de Julho de 1820, a Província de Sergipe d’El Rei, 
independente, e separada da da Bahia por Sua Majestade El Rei o Senhor Dom 
João VI, única Autoridade, que então havia, e única a quem era indisputável 
este direito, o mesmo Senhor Houve por bem Nomear-me Governador da 
dita Província em 25 do mesmo mês da independência. Naquela Época, nem 
a Bahia, nem Sergipe se opuseram, ou representaram contra a independência, 
tendo-a pedido a última há mais de dez anos, o que não se efetuou por então 
não convir.

Cheguei à Bahia para ir para o meu destino a 3 de Janeiro de 1821, e 
então o Conde de Palma, a Real Junta da Fazenda, e eu, fizemos um Termo 
declaratório, e relativo às Rendas, para que estas ficassem pertencendo a 
Sergipe, desde o primeiro do dito mês de Janeiro em diante. Parti desta Cidade 
a 5 de Fevereiro, e a 9 do dito mês da Petinga, distante da Bahia 5 léguas, e 
na tarde do dito dia 9 escrevi a Francisco de Paula Oliveira, (hoje Membro do 
Governo) e lhe dizia, que ia dormir ao Engenho Barbado, e sendo a Revolução 
no dia 10, podia, para me poupar incômodo, e despesas, mandar-me buscar 
ao caminho, o que conseguiam no dia 11; pois eu estava então em Santana, 
17 léguas das Bahia. Cheguei a Sergipe na tarde do dia 19 do mesmo mês, e 
nada eu sabia do que se tinha passado, e se alguém em Sergipe o sabia não o 
dizia. No dia 20 de madrugada apareceram na minha casa, Luiz Antonio da 
Fonseca Machado, então ainda Governador, e o Ajudante de Milícias José 
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Joaquim Ferreira, homem de péssima conduta, e caráter: (trabalhei muito 
para que o não matassem, pelo que tinha feito no tempo que serviu ali) o qual 
apresentou uma mala, que se abriu, e nela vinham três Cartas dirigidas ao 
sobredito Luiz Antonio da Fonseca Machado, e assinadas por José Caetano 
de Paiva, que ninguém conhecia, e muito menos a sua letra: uma tratava do 
sucesso do dia 10 na Bahia; outra em que ordenava o juramento geral, e 
outra em que me não desse posse, e que me repelisse para fora da Capitania, 
servindo-se até de força para isso.

Luiz Antonio da Fonseca Machado, não esteve por nada disto, e 
obrigou-me a tomar posse; o que eu não quis fazer, sem consultar primeiro 
a opinião, e vontade geral. Congregaram-se para isso em minha casa: a 
Câmara, o Ouvidor pela Lei, as Autoridades Eclesiásticas, os Prelados das 
Ordens, as Autoridades Civis; os Chefes, e Oficiais Superiores dos Corpos; 
Capitães Mores, e mais Oficiais das Ordenanças, e todo o mais povo, que 
pode entrar (É de notar, que naquele dia achava-se em Sergipe tudo o que há 
de bom, e recomendável na Capitania.) Fiz-lhe ler os tais papéis, vindos da 
Bahia: relatei-lhe o estado das coisas, e a repugnância, que eu tinha a tomar 
posse. Todos se conspiraram contra tal repugnância, e me obrigaram a que a 
tomasse, e eu a aceitei, depois de garanti-la pelos Chefes dos Corpos. Fez-se 
de tudo um Termo.a Não havia no sobredito dia 20, e na ocasião, que se 

a No dia vinte do corrente mês de Fevereiro do ano de mil oitocentos, e vinte e um: sendo 
presente o Senhor Governador Luis Antonio da Fonseca Machado, o Senhor Ouvidor 
pela Lei, o Senhor Juiz Ordinário Presidente da Câmara desta Cidade, o Procurador, e 
mais Oficiais da mesma Câmara, o Reverendo Vigário Geral, Prelados das Religiões, e 
Comandantes dos Corpos: foram presentes três Cartas, vindas da Bahia, assinadas por 
um homem chamado José Caetano de Paiva, que diz ser Secretário de uma Junta Provi-
sória, composta de nove membros, tão desconhecidos nesta Capitania, como o mesmo 
Secretário, e tomando em consideração este congresso a muita fidelidade, que tem a El 
Rei Nosso Senhor, e aos seus Mandados, por uma parte, e pela outra a incurialidade, e 
irregularidade de tais participações, e tais procedimentos, assentam conservar-se firmes 
na sua fidelidade indelével, a manter nesta Província no mesmo estado, em que esteve 
até hoje, até que saia por modo autêntico, e legal, qual é a vontade e determinação de 
Sua Majestade, ou até quando a vontade geral de seus Irmãos situados no Brasil a deem 
a conhecer de um modo legal, e certo. As autoridades acima mencionadas afirmam e 
protestam apoiar, garantir, e manter tudo quanto neste Termo vai declarado, cada um 
pela parte, que lhe pertence, e pela daqueles que lhe são subordinados, dando-se parte 
imediatamente a Sua Majestade, de todo o acontecido, para se esperar a sua ulterior 
Determinação, e para o que vai o mesmo Senhor Luiz Antonio da Fonseca Machado, 
e o Senhor Tenente Coronel Manoel Rollemberg de Azevedo, e Aciaevoli. Sergipe de 
El Rei, e Cidade de São Cristóvão. = Luiz Antonio da Fonseca Machado, Brigadeiro, 
Governador. = Ouvidor: José Ribeiro Navarro. = O Juiz Ordinário Bento Antonio da 
Conceição Molina. = O Vereador José Rodrigues Bastos. = O Vereador José Manoel 
Machado de Araujo. = O Vereador Pedro Celestino de Souza Fama. = O Procurador 
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lavrou o termo, um Soldado armado, ou na fileira, e os que havia estavam em 
suas Casas, e pertenciam aos Chefes ali presentes, que me obrigaram à posse 
e a garantiram. Sucessivamente, entreguei aos sobreditos Chefes, o sossego 
público, e a Polícia dos Distritos, que lhe marquei. Proibi-lhes que embar-
gassem, prendessem, ou impedissem, a quem viesse, ou fosse para a Bahia. 
Fiz sair todas as Embarcações, que estavam carregadas, e que continuasse o 
Comércio, como até ali: mandando para os portos da Cotinguiba, Estância, 
e Itapuranga, um Fiscal, para cada um, para tomar conta do que sabia, fazer 
disso acento, e obrigar ao Carregador, a assinar fiança ao Dízimo, caso, que 
na Bahia lho não tirassem.

E como os membros nomeados, para a Junta da Real Fazenda, que se ia 
criar, estavam ainda na Corte, e que por aquele estado de coisas, não viriam tão 
cedo, por uma parte; e pela outra, o não querer eu, ter só a responsabilidade da 
Real Fazenda, e não havendo naquela Época nenhuma repartição de Fazenda, 
ou alguém empregado nela: nomeei uma interinamente composta, eu, como 
Presidente, o Ouvidor pela Lei, um Fiscal, que faz as vezes de Procurador da 
Coroa, um Escrivão, e um Tesoureiro. Esta Repartição mandou chamar os 
diferentes recebedores, para darem contas, e mandou também pôr em praça 
os Contratos Reais; porém nada teve efeito porque só houve vinte e seis dias 

Francisco Moreira de Sá Marramaque. = O Escrivão José Carlos Novais Lins. = O Sín-
dico da Câmara, e Fiscal da Real Fazenda Manoel Vicente de Carvalho Aranha. = Luiz 
Antonio Esteves, Vigário Geral. = Frei Luiz da Virgem Maria, Presidente em Capítulo. 
= Freio Francisco de Salles e Souza, Prior do Convento do Carmo. = Frei Jerônimo de 
São Pedro de Alcântara, Guardião do Convento do Recife. = José Agostinho da Silva 
Daltro, Coronel; = José de Barros Pimentel, Coronel. = Guilherme José Nabuco de Araujo, 
Sargento Mor Comandante. = Carlos Valeriano Leitão Bandeira, Sargento Mor Coman-
dante. = José Rodrigues Dantas Mello, Tenente Coronel Comandante. = Domingos Dias 
Coelho e Mello, Tenente Coronel Comandante. = José Antonio Neves Dutra. Major = 
Manoel Rolemberg de Azevedo, Tenente Coronel. = Simão Teles de Menezes, Capitão 
Mor. = José da Motta Nunes, Capitão Mor. = Manoel de Deus Machado, Sargento 
Mor. = Manoel José de Castro, Capitão da Primeira Companhia de Linha. = Angelo 
Antonio Mendes, Capitão da Segunda Companhia do Corpo de Linha. = João Antonio 
Dias, Tenente. = José do Carmo da Silva Ribeiro, Tenente; = Hermenegildo José Telles, 
Capitão. = Joaquim Francisco de Albuquerque Lima, Capitão. = Antonio Luiz, Tenente. 
= Alexandre da Cruz Brandão, Alferes. = José Alves Quaresma, Tenente Secretário. = 
Francisco Manoel da Rocha, Primeiro Ajudante. = Francisco Salles de Thomaz, Capi-
tão. = Post Scriptum. = Assentam por unânime parecer este Congresso, que o Tenente 
Coronel Manoel Rolemberg de Azevedo Acciaevolle fosse encarregado especialmente 
de apresentar pessoalmente a Sua Majestade El Rei Nosso Senhor o termo acima retro, 
e receber do mesmo Senhor as suas Determinações, e Ordens, e para evitar assinaturas 
progressivas: o Ouvidor pela Lei, e o Presidente da Câmara esta assinem. Era supra. O 
Ouvidor Interino José Ribeiro Navarro; o Juiz Ordinário Bento Antonio da Conceição 
e Mattos. Está conforme o Secretário do Governo José Antonio Fernandes.
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de Governo de fato. Os Passaportes tanto por Mar como por terra foram 
sempre francos (Não acontecendo assim com as minhas Cartas, tanto Oficiais, 
como particulares; pois todas eram abertas, e nunca me foram restituídas, 
e até Ofícios da Corte foram interceptados no correio, e ali sumidos). No 
decurso do meu Governo, não foi preso ninguém por Opinião, e quando no 
dia 4 de Março deste ano, três bêbados, na Estância convidaram a Câmara, 
as Autoridades, Civis, o Vigário, e o Chefe da Legião de Milícias, e quiseram 
persuadi-los, que proclamassem a Constituição, a que se opuseram as ditas 
Autoridades, e não houve efeito algum, deu motivo este sucesso ao Bando.b 
Tendo toda a certeza, que a Força armada estava na Barra da Estância, e que 
desembarcava como desembarcou, no dia 12 do mês de Março escrevi aos 
Chefes dos Corpos, a circular,c e sabendo que já tinham desembarcado mandei 

b Povos da Estância e Vila de Santa Luzia, que tendes tido até aqui por timbre e fidelidade, 
e regularidade, comportamento, e seriedade nos vossos juízos. Quereis perder todo o 
conceito, que mereceis, por atos irregulares, ditados por facciosos, que querem o que não 
sabem, que pagam, pelo que não entendem? Lembrai-vos, que no dia sempre memorável 
vinte do passado nesta Cidade, onde se achava junto tudo, o que há de recomendável 
nesta Província, se fez o ato mais livre, e espontâneo, que na História se tem lido: ato, 
que para o futuro fará sempre honra aos Sergipanos: vós o podeis ler, e ver quem nele 
se assinou, na Câmara desta Vila, para onde o remeto. Sustentai pois o que naquele dia 
se fez; não se seguindo prejuízo da pequena demora, que deve haver, até a chegada da 
Embarcação, que mandei ao Rio de Janeiro. Esta demora vos não causa incômodo: os 
Portos estão abertos, como dantes, e a navegação é contínua: o Lavrador, o Negociante, 
e o Artista não é incomodado no seu tráfico: vós bem o sabeis, vós o experimentais. É 
sabido de todos, que não há um só homem, que de graça esteja fora de sua casa empregado 
em serviço; quando pelo contrário vós vedes à margem do Sul de Itapecuru, alastrada, 
de desgraçados, das Ordenanças, que não tendo, que comer, têm as suas famílias em 
orfandade. Esperai, esperai mais um pouco: as resoluções de Sua Majestade não podem 
nas circunstâncias atuais serem morosas: elas nos serão anunciadas em pouco tempo. 
Deixai a Bahia, e aprendamos dela o que nos convém. Esta Província instalada, e se-
parada da da Bahia em 8 de Julho do ano passado por Sua Majestade, não faz dúvida 
a ninguém, que o está de fato, e direito, contudo espíritos ambiciosos e sordidamente 
possuídos da ideia, que para o futuro aqui se hão de arrematar as Rendas, aqui recebê-
-las, e gastá-las, atiçam os que cá têm por delegados, e fomentam insurreições, e motins. 
Que consequências tão funestas se não poderão seguir de semelhantes incendiações! 
Acautelai-vos ó Povo bom; mas ignorante; velai ó Magistrados, e preveni-vos ó Pro-
prietários, contra vós é que se atiram as setas envenenadas: olhai quem vos rodeia, e 
em que número relativo a vós, e concluí, que, quando se está em estado de convulsão, 
todo o Mundo se persuade estar munido de igual direito, e toma regularmente parte 
nela. Se tal acontece, infelizes habitantes! Sergipe 6 de Março de 1821. Carlos Cezar 
Burlamarque.

c Jamais me persuadi, que a Bahia tivesse vistas hostis, sobre uma Capitania, a que não 
tem direito algum de Governo; a uma Capitania quieta, e desarmada, que por cumprir 
o dever, que lhe é sagrado, não consentiu ainda entre si a opinião, que voga na Bahia; 
contudo notícias certas, que me têm chegado, é de esperar, que desembarquem na Es-
tância Tropas, e trem, que sendo poucas, mas por isto mostram a sua inconsequência, 
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publicar o Bando.d Parei dali em diante, com mais medidas, e providências; 
pois a Povoação das Laranjeiras, no dia 15 jurou a Constituição, ficando a 
Cidade entalada, entre ela, e Estância.

A Força armada, auxiliada por quatro Companhias; duas de Cavalaria, 
e duas de Infantaria (todas de Milícias da Legião da Estância) com um parque 
de Artilharia marcharam no dia 14 sobre Sergipe, tendo no mesmo dia feito 
jurar a gente da Estância, e sendo a distância só de doze léguas; vieram tão 
devagar, e tão assustados, que só no dia 17 chegaram ao Rio Comprido, uma 
légua distante da Cidade: tendo quatro dias antes, mandado o Comandante 
da dita Força, ao Ajudante de Milícias Francisco Correia da Silva, a Sergipe, 
a espalhar Proclamações, e a persuadir a gente da Cidade, que se levantassem 
antes de chegar a Força: o que não teve efeito porque o Povo não aprovou.

e como a defesa é natural, (quando somos atacados, sem ter dado motivo) inata a todo 
o animal, a toda a sociedade, e a todo o Mundo, Vossa Senhoria convocará o Corpo, 
que está debaixo das suas ordens, fazendo-lhes ver estas verdades, e o aprontará para 
a defesa, logo que sejamos atacados. Toda a Infantaria, entre a Barra, e a Povoação, e 
a Cavalaria nas imediações, com os Corpos de Infantaria. Todos devem vir armados, e 
municiados, com o que é seu; visto aqui não o haver de Sua Majestade; mas certifique-
-lhe, que se lhe há de pagar; assim como hão de ser alimentados, e se Vossa Senhoria 
achar embaraço, ou dificuldade, na execução desta; participe-me imediatamente por 
escrito, Deus guarde a Vossa Senhoria. Sergipe d’El Rei 11 de Março de 1821. = Carlos 
Cezar Burlamaque. = Ilustríssimo Senhor Major Comandante da Legião de Santa Luiza, 
Guilherme José Nabuco de Araujo.

 N. B. De igual teor, e data se expediram para todos os Comandantes dos Corpos da 
Capitania, só com a diferença nas posições. 

d Povos Sergipanos situados nas diferentes Vilas, grandes Povoações, Missões, e Arraiais: 
vossos Avós fizeram sempre uma grande figura na História, por valor, e lealdade aos 
vossos Legítimos Soberanos, dados por Deus. A guerra, que houve a sustentar, com os 
Franceses, e com os Holandeses, subministram-nos fatos, que admiram, e a desgraçada, 
e sempre terrível sublevação de Pernambuco fez reviver, aos corações de vossos filhos, 
a memória grata dos feitos dos seus ascendentes: achamo-nos pois em uma crise, que 
não sendo tão violenta como aquela, contudo ameaça o vosso sossego, vossos interes-
ses, vossa honra, e vossa fidelidade, que prometeste pelos órgãos dos vossos superiores 
sustentar indelével, até que Sua Majestade desse, e fizesse saber-nos suas decisivas 
Ordens, que não tardam; porque esta Capitania lá mandou recebê-las, e porque aquele 
Augusto Senhor, não ignora a este tempo os sucessos da Bahia. A vossa lavoura não 
tem sido interrompida, nem embaraçada; o vosso Comércio está no pé antigo, os Portos 
abertos, e a Estrada franca: demorai-vos pois, tende sofrimento, e eu vos afianço, a um 
resultado, e muitos gozos. Não vos amedronte a força, que dizem estar na Estância: 
não é possível, que queiram atacar a seus Irmãos, no seio de suas famílias, e porem-se 
no risco de ver verter sangue, que pelas relações, e parentesco, se há de confundir com 
horror à natureza. Demorai-vos, torno-vos a repetir. Sergipe d’El Rei 13 de Março de 
1821. Carlos Cezar Burlamaque.
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No dia 17 pela tarde veio outra vez o tal Ajudante, e o Tenente do 
Batalhão Número 12 de Portugal, José Vaz Lopes, e não sei a que; mas foi 
tal o motim, que promoveram na Cidade, que me obrigaram a mandá-los 
chamar, e depois de lhe estranhar, a falta de delicadeza, a falta de respeito, 
e da Ordem Militar, entrando em uma posição, onde estava um Oficial 
Superior independente, da qualidade de Governador: os prendi à Ordem de 
Sua Majestade, e os mandei entregar, ao Chefe da Força armada, que bigo-
deou a prisão, e os soltou, (o que mais graça teve, foi que o Tenente Vaz, foi 
quem me conduziu à Bahia, escoltando os Oficiais presos, e o dito Ajudante 
de Milícias Francisco Correia da Silva, conduziu também preso o Secretário 
do Governo). Na tarde pois do dito dia 17, convoquei a Câmara. E todas 
as Autoridades, e em consequência do estado das coisas, e da Força armada 
estar à porta, entreguei o Governo interinamente no seio da Câmara, como 
se vê.e Mandei entregar as chaves do Depósito ao Oficial do Destacamento ali 

e Francisco de Paulo Madureira. Tabelião do Público, Judicial, e Notas, Escrivão de 
Crimes, e Civil, e Captura, nesta Cidade de São Cristóvão de Sergipe d’El Rei, por Sua 
Majestade Fidelíssima, que Deus Guarde etc. = Certifico, que revendo o Livro de Vere-
ações, que presentemente serve, nele se achou o Termo de Protesto, feito pelo Excelen-
tíssimo Senhor Governador desta Capitania Carlos Cezar Burlamaque, na presença da 
Câmara, do teor seguinte = Termo de Protesto = Aos dezoito dias do mês de Março de 
mil oitocentos e vinte e um anos, em casa de Residência do Governador desta Província, 
Carlos Cezar Burlamaque, Professo na Ordem de Cristo, falando presente o Corpo da 
Câmara desta mesma Cidade, o Ouvidor Interino, Vigário Colado, e Geral Forense, e 
o das Vacantes, e o Capitão Mor, e os mais todos abaixo assinados: declarou o dito 
Governador, que tendo em frente a força armada, e invasora da Bahia, e a auxiliar da 
Legião de Santa Luiza da Estância, e não havendo, nesta Capitania, principalmente 
nesta Cidade, nenhuma força, e não querendo o sobredito Governador, nem devendo 
pôr em contingência a segurança dos Povos, que lhe foram confiados, por meio de 
uma guerra civil, odiosa, e terrível ao coração de Sua Majestade; entrega, e deposita, 
Interinamente no seio da dita Câmara o Governo, que Sua Majestade lhe confiou, e 
que recebeu da dita Câmara, Protestando, contudo, com quantos meios podem haver 
em Direito contra a violência, que se lhe faz, e de como assim o disse, a dita Câmara 
tomou entrega do sobredito Governo, e mandou a mesma fazer este Termo, em que 
o sobredito Governador, Câmara, Ouvidor, Vigário Colado, e Geral Forense, e o das 
Vacantes, e o Capitão Mor, assinaram, com as testemunhas presentes. Eu Francisco de 
Paula Madureira, Escrivão da Câmara a escrevi. Declaro que este Termo foi feito nesta 
Cidade de Sergipe d’El Rei, e o dito, Escrivão o declara. = Carlos Cezar Burlamaque. 
= O Ouvidor Interino José Ribeiro Navarro. = O Juiz Ordinário Bento Antonio da 
Conceição e Mattos = O Vereador José Rodrigues Bastos. = O Vereador José Manoel 
Machado de Araujo. = O Vereador Pedro Celestino de Souza Gama. = O Procurador, 
Francisco Moreira da Silva Murramaque. = Luiz Antonio Esteves. = O Vigário Paroquial, 
e Geral = Serafim Alves da Rocha, Vigário Geral dos Vacantes. = Henrique Luis de 
Araujo Maciel, Capitão Mor de Ordenanças. = Antonio José Gonçalves de Figueiredo, 
Vigário Colado da Freguesia do Socorro. = Joaquim Ignácio Ribeiro de Lima, Tenente 
Comandante do Destacamento. = Silvestre Gonçalves Barroso, Capitão de Ordenanças. 
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estacionado. Mandei entregar a chave da Secretaria ao Ouvidor pela Lei, e eu 
fechei as minhas portas. No dia 18 às 7 horas da manhã entraram pela Cidade, 
o Coronel Bento da França Pinto e Oliveira, com a Força armada, vinda da 
Bahia, a auxiliadora da Estância, e um Parque de Artilharia, carregado de 
Metralha, morrões acesos, e a Cavalaria com as Pistolas na mão. Formaram em 
batalha defronte da Casa da Câmara, com as Baionetas, tocando nos muros, 
e a Artilharia embocada às ruas, que diziam, para a dita Casa da Câmara: 
aí deram os vivas; (porém eles sós) chamaram as Autoridades, e as fizeram 
jurar; e o dito Coronel mandou então a minha casa, o Major Rucel, a dizer-
-me, que tendo ordem positiva para me não falar em juramento, nem a meus 
filhos; contudo os mais Oficiais, e Inferiores, deveriam lá ir; o que fizeram 
imediatamente, e não querendo nenhum deles jurar; foram todos presos, e o 
mesmo aconteceu nos Inferiores; mas estes no outro dia sendo ameaçados de 
baixa, e pranchadas por um lado; e pelo outro da promessa de mais soldo, 
cederam, e juraram. Perguntando ao Coronel Bento da França, que ordens 
havia a meu respeito, respondeu-me, que se lhe tinha proibido, o falar-me em 
Constituição, que eu não fosse preso por modo algum, à exceção se resistisse, 
com força armada, e que eu me devia recolher à Bahia, para o que o dito 
Coronel me forneceria os meios, de que eu precisasse; pedi alguns dias para 
me aprontar; concedeu-me; mas todos os dias era inquietado, com a requisi-
ção de que saísse, o que efetuei no dia 25, acompanhado pelo Tenente Vaz, e 
uma escolta de Cavalaria. No dia 21 foi instalado no Governo da Província, 
(ficando sujeito ao da Bahia) o Brigadeiro reformado Pedro Vieira; sendo mui 
coerente tal nomeação, com os despropósitos, que já até então havia, que 
há, e irá havendo; pois que tendo sido derribado o Conde de Palma, e eu por 
sermos sós no Governo, que não era Constitucional; e porque o Governo de 
um cheira à tirania, e o de muitos, à liberdade, ficou em Sergipe um só, que 
não cheira mais à Déspota, porque foi nomeado pelo Governo liberal da Bahia; 
cheirava eu por ter sido por El Rei! Nos dias que me demorei em Sergipe, 
no depois de ter entrado a Força armada, toda a gente que saía da Cidade 

= Cristóvão de Abreu de Carvalho Contreiras, Major. = José Vianna Glascock. = E nada 
mais se continha no dito Termo de Protesto, que se acha escrito no dito Livro, que eu 
Escrivão fielmente fiz passar a presente Certidão, ao qual me reporto, que conferi com 
outro Oficial abaixo, ao concerto, assinado, no dia, e era, ut supra retro. Eu Francisco 
de Paula Madureira, Escrivão da Câmara o sobrescrevi. = Concertado por mim Escrivão 
Francisco de Paula Madureira. E Comigo Escrivão de Correição, José Carlos Novaes 
Lins. = O Capitão José Ribeiro Navarro, Juiz Ordinário mais velho desta Cidade, e na 
mesma, e sua Comarca, Ouvidor Geral Interino, e Juiz de Índia e Mina etc. Faço saber, 
que as assinaturas do concerto supra são dos próprios Escrivães nele conteúdos, o que 
hei por justificado. Sergipe d’El Rei 18 de Março de 1821. José Carlos Novaes Lins, 
Escrivão da Ouvidoria Geral, e Correição, que escrevi. = José Ribeiro Navarro.
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era despida para lhe procurarem papéis. (Entre as violências, e prepotências 
praticadas pelo Governo da Bahia, com o fim de segurar a dependência, e 
escravidão da Província, e as suas rendas, foi à prisão dos Vigários, o Geral 
da Província, e Pároco da Cidade, e o Vigário de Nossa Senhora do Socorro: 
o primeiro porque tinha explicado o Evangelho, e escrito aos mais Vigários, 
comunicassem-no, na Missa Conventual: o segundo ignora-se, porque até 
jurou a Constituição, antes de ver a Força armada: ambos estiveram no Aljube 
incomunicáveis, e ao depois passaram, para Santa Teresa, onde o primeiro 
se conserva preso, e o segundo foi solto no dia 16 de Abril. Gastei 15 dias a 
chegar à Bahia, e achei no Lugar Congrugá, (distante da Bahia três léguas) 
uma ordem, para o Tenente Vaz, que dizia: que logo que ali chegasse se diri-
gisse comigo, e mais Oficiais à Água de Meninos, ou Quartel de Cavalaria, 
e que ali receberia a ordem.

Entramos na Cidade às oito horas da noite; mas já desde longe éramos 
Escoltados por Patrulhas de Cavalaria. No caminho chegou-se a mim o 
Capitão de Cavalaria, Santa Bárbara, e me disse que por ordem do Governo, 
conduzia-me para o Forte do Mar, e que os Oficiais iam para o de São Pedro, 
e quando estávamos dentro do Forte, é que me disse, que estava preso, e ele 
por sua autoridade, prendeu então os meus dois filhos. Atiraram comigo em 
uma masmorra, que tinha servido de Latrina, e que se desentulhou aquela 
noite, para eu entrar: de tal modo fedorenta, úmida, quente, e pequena, que 
não se podia viver nela.

Depois de quarenta e oito horas dirigi ao Governo o que se vê.f 
Mandaram-me mandar para o Forte de Barbalho, e os meus filhos soltos.

Imediatamente, que li o Decreto de Sua Majestade de 7 de Março; orde-
nei ao Capitão Manuel José de Castro, Comandante Interino do Corpo que 
se havia de criar em Sergipe; o que se vê,g e ao Governo Provisional escrevi 

f Representa a Vossas Excelências o abaixo assinado Governador de Sergipe e d’El Rei, 
que tendo sido lançado em uma masmorra horrível no Forte do Mar inabitável, pelo 
tamanho, calor, e umidade, e que não havendo em o dito Forte nenhuma outra posição 
ou casa, o representante, que se acha bastante doente, pede a Vossas Excelências lhe 
removam a prisão para outra parte; onde se reúnam a decência , que lhe é devida, com 
o seu bem estar. Bahia 30 de Abril de 1821. = Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores 
do Governo Provisional. = Carlos Cezar Burlamaque.

g Em consequência das Ordens de Sua Majestade, transcritas no Decreto junto Vossa 
Senhoria, Oficiais, e Oficial inferior, do seu Interino Comando, jurarão a Constituição, 
que se vai organizar nas Cortes de Lisboa, e o mesmo eu farei, e os meus Ajudantes de 
Ordens. Nesta data, e ocasião participo ao Governo desta Província, isto mesmo, e exijo 
a sua soltura, o que lhe participo para sua inteligência. Deus Guarde a Vossa Senhoria. = 
Forte do Barbalho 12 de Abril de 1821. = Carlos Cezar Burlamaque. = Senhor Capitão 
Manoel José de Castro. 
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o que se divisa,h e vendo que nenhuma resposta, ou resolução tinha, escrevi 
novamente ao mesmo Governo o que se vêi. No dia 13 do Corrente fui eu, 
os Oficiais, que estavam no Forte de São Pedro, e o Secretário do Governo, 
que estava também preso, no Forte do Mar, considerados, como presos; mas 
tendo a Cidade por homenage [menagem], e vendo, que teimavam em não me 
responder, repliquei com a representação,j e aberta a mandei botar na caixa 
dos requerimentos. Vendo finalmente, que até ao dia 18 do corrente, não tinha 
tido resposta, que vão transcritas nas Notas, (=h, i, e l=) e que por protelação 
da minha justiça, e despotismos em tudo, que me diz respeito: resolvi-me, a 
escrever ao Redator do Semanário cívico, o que se divisa,k e respondeu-me 

h Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores. Achando-se presos no Forte de São Pedro 
desta Cidade, e com sentinela à vista, o Capitão Manoel José de Castro, o Tenente José 
do Carmo Ribeiro, os Alferes João Maria São Paio, e Felício Paes, e um Sargento, pelo 
único motivo, de não terem querido jurar a Constituição. Agora pelo Decreto de Sua 
Majestade, datado em 7 de Março do corrente ano, os ditos presos, eu os meus Ajudantes 
de Ordens, nos achamos prontos, e de mui bom coração a cumprir aquele sobredito 
Decreto, e a jurarmos a Constituição do mesmo modo, que Sua Majestade o fez. Em 
consequência do que peço, e requeiro a Vossa Excelência a soltura dos ditos Oficiais, 
e Sargento, e a sua passagem franca para onde lhes convier. Deus Guarde a Vossas 
Excelências. Forte de Barbalho, 12 de Abril de 1821. = Ilustríssimos e Excelentíssimos 
Senhores do Governo Provisional. Carlos Cezar Burlamaque.

i Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores. Na data de ontem tive a honra de participar a 
Vossas Excelências, que tanto eu, os meus Ajudantes de Ordens, os Oficiais, e Inferior, 
todos presos, estávamos prontos, desejávamos, e queríamos jurar a Constituição da 
mesma maneira, que Sua Majestade o fez, e em reverência ao Decreto de 7 de Março 
deste ano, e na mesma ocasião pedia a Vossas Excelências a soltura daqueles Oficiais, e 
Inferior; a que nada tive resposta, ou decisão. Peço pois a Vossas Excelências em Nome 
das Cortes Gerais da Nação, que nomeiem pessoa idônea, para prestarmos o sobredito 
juramento, e no caso de negativa Vossas Excelências por sua bondade, hajam de me dar 
por escrito, ou mandar dar título para minha ulterior desforra. Deus Guarde a Vossas 
Excelências. = Forte do Barbalho 13 de Abril de 1821. = Ilustríssimos e Excelentíssimos 
Senhores do Governo Provisional. = Carlos Cezar Burlamaque.

j Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores. O abaixo assinado, os seus Ajudantes de Ordens, 
e mais Oficiais, presos tomam a confiança de lembrar a Vossas Excelências as suas peti-
ções, que foram presentes a Vossas Excelências nas datas de 12 e 13 do corrente. Forte 
do Barbalho, 16 de Abril de 1821. = E Receberá Mercê = Carlos Cezar Burlamaque.

k Senhor Redator do Semanário Cívico. = Apesar de alguma experiência havida pelos 
feitos transcritos na Gazeta desta Cidade, transtornados ou mentirosos; contudo como 
tenho visto nas atas das Cortes em Lisboa a liberdade decente da Imprensa, e mesmo 
aqui apoiada e sancionada pelo Governo, parece-me, que vossa mercê não terá dúvida 
de transcrever em sua folha, uma queixa contra o Excelentíssimo Governador desta Pro-
víncia: queixa, que não ofende, e que me convém, por satisfação pública, e salvaguarda 
de meu dever, e honra.

 Os Oficiais, e Oficial Inferior, que haviam formar o Corpo de Linha de Sergipe d’El Rei, 
foram todos presos, naquela Cidade, por não quererem então jurar a Constituição, que 
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por escrito o que se vê,l estando eu bem certo que tal nota não se imprimia. 
Como até ao dia 24, a nada se me tinha dado decisão escrevi a José Caetano 
de Paiva Pereira, o que se divisa.m No dia primeiro de Maio, recebi ordem 

só a viam legal, pela Força armada, que a apoiava; não tendo anteriormente nenhum 
esclarecimento a este respeito, que só se podia ter pela Corte; visto que aquela Província 
se achava independente, e separada desta, por legalíssima Autoridade. Mudaram pois as 
coisas de face, à vista do Decreto de Sua Majestade de 7 de Março, logo que eu o vi, e 
li, ordenei em data do 13 do corrente ao Capitão Comandante Interino do dito Corpo, 
(Manoel José de Castro, preso no Forte de São Pedro, com os outros Oficiais, e eu no 
Forte do Mar) que se pusesse pronto, e os seus Oficiais para jurarem a Constituição, e 
na mesma data, e ocasião escrevi à Excelentíssima Junta Provisional, declarando-lhe, que 
eu, e meus filhos, (a quem nunca se nos propôs tal juramento) e os Oficiais, estávamos 
prontos, e desejávamos jurar a Constituição, da mesma maneira, que Sua Majestade tinha 
jurado, em execução das suas Ordens, e acrescentava, que aproveitava aquela ocasião, 
para lhe pedir a soltura dos Oficiais, e franca passagem para onde lhes conviesse ir. 
Nenhuma resposta, ou resolução tive, repeti na data de 13 igual requisição, valendo-me 
para mais força de a pedir em nome sagrado das Cortes convocadas em Lisboa, nenhuma 
decisão, e instei terceira vez em data de 16, e até hoje estou, e eles, como estávamos 
antes de tais pedidos. Peço a vossa mercê, que tenha a bondade transmitir ao público 
esta nota, e se me é possível exigi-lo, faça-o apelando para a Lei, e para o Congresso da 
Nação. Deus Guarde a vossa mercê muitos anos. Barbalho, 13 de Abril de 1821. = De 
vossa mercê = Seu venerador e criado. = Carlos Cezar Burlamaque.

l Ilustríssimo Senhor Carlos Cezar Burlamaque. = Fico entregue de uma representação de 
Vossa Senhoria para se inserir na Folha que redijo. É necessário, primeiro que a Censura 
estabelecida pela Excelentíssima Junta do Governo desta Província a aprove, logo que 
o faça a inserirei. Fica as ordens de Vossa Senhoria quem tem a honra de ser de Vossa 
Senhoria o mais atento venerador e criado. = Joaquim José da Silva Mais. = Sua casa 
19 de Abril de 1821.

m Ilustríssimo Senhor. = Tendo-se-me fechado todas as portas por onde eu fizesse sair a 
minha justiça à luz do dia; tendo-se-me constantemente protelado todos os meios de salvar 
a única coisa que me deixaram, por não me poderem tirar; apresento a Vossa Senhoria 
a nota abaixo transcrita, para ter a bondade de apresentar ao Governo, e fazer-me igual 
mercê em me transmitir uma resposta categórica, e definitiva sobre os objetos seguintes.

 Que estou na maior dúvida: qual é a minha situação, relativamente a minha liberdade; 
pois preso, não me posso, nem devo considerar, por falta de jurisdição, por falta de 
matéria, e violência, e menoscabo da Lei, que se acaba de jurar, e expressa nos artigos 
quarto e quinto, Seção primeira de 8 de Fevereiro em Cortes na Cidade de Lisboa, 
não sabendo de quem devo haver a reação prometida no artigo sexto. Por falta de 
jurisdição, pois este Governo não tem nenhuma a meu respeito, e dos meus Oficiais, 
pois não somos seus súditos. Por falta de matéria; pois nem eu, nem os meus Oficiais, 
fomos prisioneiros de guerra. Solto também me não posso considerar; pois tendo sido 
metido em uma masmorra que servia de Cloaca no Forte do Mar, fui mudado para o de 
Barbalho, e deu-se me depois a Cidade por homenagem. Este é o primeiro objeto, que 
ponho debaixo da vista de Vossa Senhoria, para fazê-lo ao Excelentíssimo Governo. Em 
12 do corrente, e à vista do Decreto de Sua Majestade de 7 de Março, ordenei aos meus 
Oficiais, que se pusessem prestes a jurar a Constituição, e eu escrevi ao Excelentíssimo 
Governo na mesma data, dizendo-lhe, que eu, meus filhos, e mais Oficiais, queríamos, 
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para embarcar, com mais cinco Oficiais, a bordo do correio, o que não teve 
efeito a meu respeito, pela pequenez da Embarcação, e só foram os Oficiais, 
conservando, ainda o caráter de presos. No dia 8 fui solto, tendo decorrido 
trinta dias de prisão, sem que se me declarasse culpa, infringindo de modo, e 
insultando os artigos Constitucionais, aprovados em Lisboa aos §§ 4.º e 5.º 
não se lembrando do direito, que me deixam pelo artigo 6.º. Em 10 requeri 
o que se divisa,n e em 18 de Maio tive ordem por escrito, para ir ao Governo 
jurar obediência a El Rei, à Religião, à Constituição, que se há de fazer, e ao 
Governo Provisional da Bahia, o que se efetuou no dia 19, repugnando, eu 
ao último artigo do juramento, e só o fiz, com a condição de ser pelo tempo, 
que me demorasse na Capitania.

No dia três de Junho embarquei a bordo do correio, para regressar para 
esta Corte.

Todos os meus desejos são, que a linha do comportamento, que tive 
em ocasião tão crítica, seja julgada, na opinião pública: esperando que todo 
o homem, seja qual for a sua opinião, ou circunstâncias, tendo em vistas os 
deveres, que a honra prescreve; decida do meu comportamento pelo qual 
não fui perjuro a Sua Majestade, ao juramento de Preito, e homenagem, 
nem entregando o depósito que me tinha sido confiado, senão na extrema 
necessidade; nem fui contra a outra obrigação, como Português; pois não me 
opus com força, com intriga, ou com sugestões. Rio de Janeiro 17 de Julho 
de 1821. Carlos Cezar Burlamaque.

       Carlos Cezar Burlamaque.

e desejávamos jurar a Constituição, nenhuma resposta; renovei em 13, apelando, para 
as Cortes, se tal juramento se me não desse, ou que suprimissem pela negativa com um 
título, para minha ulterior desforra; tive a mesma sorte, que a antecedente, recalcitrei 
em 16 por meio de um requerimento aberto metido na caixa deles; fiquei do mesmo 
modo; em 19 dirigi ao Redator do Semanário Cívico uma nota, com o transunto dos 
três pedidos; mas fiquei certo pela sua resposta, que não era impressa. Vossa Senhoria 
por sua especial bondade apresentando este negócio também ao Governo, me fará a 
mercê de me responder definitivamente. Aproveito esta ocasião de reiterar para com 
Vossa Senhoria a minha alta consideração, e estima. Deus Guarde a Vossa Senhoria 
muitos anos = Bahia 24 de Abril de 1821. = Ilustríssimo Senhor José Caetano de Paiva 
Pereira. Secretário de uma das Repartições do Governo Provisional da Bahia. Carlos 
Cezar Burlamaque.

n Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores = Representa a Vossas Excelências, o abaixo 
assinado, e seus filhos, que reiteram a Vossas Excelências, o seu pedido feito nas datas 
de 12, 13, 16, e 24 do passado, do Juramento, e Fidelidade a El Rei, à Constituição, 
que se está fazendo nas Cortes Congregadas em Lisboa, e à Religião pelo que = Pedem 
a Vossas Excelências que hajam por bem, de lhe ordenar, o dia, e lugar para o dito 
Juramento. = E Receberá Mercê = Carlos Cezar Burlamaque.
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A N A L I Z E
AOS ARTIGOS DA GAZETA, QUE TEM POR TÍTULO

IDADE D’OURO DA BAHIA
E QUE SÃO RELATIVOS AO GOVERNADOR DE SERGIPE D’

EL REI

QUE um Gazeteiro falte à verdade, é coisa mui usual, que transtorne 
os fatos, quando convém a quem lhe paga, temos visto muitos, que têm 
feito fortuna, por semelhante meio; mas isto de ordinário, só acontece nos 
Governos despóticos; pois que em outro qualquer, que tenha visos de liberal, 
custa caro ao Gazeteiro, que personaliza, não provando autenticamente o 
que diz em desabono: e quando acontece, que o que escreve é por ordem 
do Governo, (o que Vossa mercê tem constantemente dito a meu respeito) 
então o Gazeteiro honrado, e que quer poupar a pele, declara... Por Ordem 
Superior... E fica salvo. Vou pois a mostrar-lhe que tudo quanto Vossa 
mercê tem escrito a meu respeito nos diferentes números da sua Gazeta, é 
irrito, é falso, e transtornado, e que se pode, e deve considerar, como Libelo 
famoso, e Vossa mercê sabe qual é a pena da Lei neste caso.

(Número 29)

Diz Vossa mercê, que Luis Antonio Machado, Governador de Sergipe, 
não gostando da Constituição,1 e em desprezo dos Ofícios idos deste 
Governo2 entregou-me o Governo, e desapareceu em uma Sumaca, levando 
o acreditado Embaixador para o Rio de Janeiro.3 Continua Vossa mercê, 

1 Quem lhe disse a Vossa mercê? E como pode vossa mercê prová-lo?
2 Nem eles mereciam outra coisa pelo modo com que foram, em matéria tão séria, 

levados por um malvado, desacreditado plenamente, tanto na Bahia, como em Sergipe, 
e assinados simplesmente por homem, que ninguém tinha obrigação de conhecer, e que 
se fazia suspeito pelo modo, pela matéria, e pelo condutor.

3 Vossa mercê Reverendo Gazeteiro terá muito saber no seu Ofício, e talvez em outras 
coisas; mas nesta nem migalha, ignorando absolutamente, o que é dever sagrado, e 
honra fina. Luiz Antonio que reconhecia desde 8 de Julho do ano passado, a Capitania 
de Sergipe d’El Rei por independente, e separada da Bahia, e que recebeu da minha mão 
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e diz: O Governador Burlamaque, que também, não é Constitucional,4 e 
mentindo mais diz... proibiu logo a comunicação com a Bahia,5 e os Povos de 
Sergipe exasperados, pediram auxílio à Bahia, e que indo alguns Cabos, eles 
se armariam, e proclamariam a Constituição, que tinham no peito.6

(Número 37)

Neste diz Vossa mercê O Ajudante José Joaquim Ferreira, não foi preso 
para o Rio de Janeiro, porque os Soldados do Destacamento se opuseram 
a sua prisão,7 e o que Vossa mercê diz do Vigário Geral transmitido pelo 

uma Credencial assinada por Sua Majestade, única autoridade, que então se conhecia 
(o que deveria fazer?) dirá vossa mercê não entregar o Governo, e cumprir os Ofícios 
idos desta Cidade assinados por José Caetano de Paiva Pereira, ora a comparação é 
galante: desobedecer a El Rei, e obedecer a José Caetano de Paiva Pereira. No mundo 
às avessas de José Daniel Rodrigues da Costa, é que se podem achar idênticos exemplos. 
Não desapareceu Luiz Antonio, como vossa mercê diz, saiu oito dias depois da minha 
posse, sendo acompanhado ao embarque por toda a gente grande da Província, menos 
do citado Embaixador, que ficou na Cidade, e não foi com ele; neste objeto não falo, 
porque vossa mercê se desdiz no seu Número 37, mentindo no mesmo número, seguindo 
o seu louvável costume, como mostrarei. 

4 Vossa mercê não sabe o que é ser Constitucional. Eu lho digo, pois o sou, mas não no 
modo de vossa mercê, o homem Constitucional, é honrado, é verdadeiro, quer ordem, 
quer a fortuna, e bem estar do seu semelhante, cumpre o que promete religiosamente, 
não é perjuro, e não vende o seu dever.

5 É desaforo tal imputação, eu cito-o para me provar, com quem quer que for, e chamo 
a minha defesa toda a Província, e a leitura das minhas ordens, que podem ter relações 
com isto. O que houve, (pois sou franco, e Constitucional, como devo ser) foi o Major 
Nabuco, o Coronel José de Barros, e o Tenente Coronel Domingos Dias, me represen-
taram no dia 20 de Fevereiro, dia da minha posse, que temendo arriscarem alguma 
carta, que tinham embarcada, pois não sabiam o verdadeiro estado da Bahia, que a 
suspendiam, até se saber; mas eu fiz com que no dia 26 do mesmo mês, saíssem todas 
as embarcações, e continuassem, como continuaram, sem interrupção, o que se verifica 
pelos passaportes, assinados por mim, tanto para as viagens de mar, como de terra.

6 Não seja impostor: não foram os habitantes, foram quatro grandes, a quem não convinha, 
por modo algum, a independência, como bem se viu na Carta, que vossa mercê copiou 
do Capitão mor da Estância, a mim dirigida, e como se tem provado pelos fatos recen-
temente acontecidos na Contenguiba. Se eles, como vossa mercê diz; que não queriam 
só cabos; para que lhe mandaram soldados das três armas, e um parque? Se este auxílio 
invasor, não fosse para segurar a dependência, e escravizar aquela Província liberta; 
deixá-se-nos lá; e eles, que me fizessem, o que na Bahia fizeram ao Conde de Palma. 
Nem no peito, nem nas costas, eles têm a Constituição, nem sabem, nem querem saber 
o que isto é: a sua Constituição consiste, em cada um fazer o que quiser, e como quiser, 
espremendo a substância dos Povos, como estão fazendo.

7 É forte descoco: aqui tem soldados, de tal Destacamento, perguntam-lhes: tem lá os outros, 
e Comandante, e Sargento, e se algum deles for capaz de dizer, que na extravagância do 



363

fidedigno Ajudante, nada sei; o Padre responda: ele dirá, e dizem muitos, 
e até o Arcebispo São Damaso, dizia, que Deus perdoasse a quem tinha 
Ordenado a Vossa Reverendíssima.

(Número 40)

As Cópias, que Vossa mercê transcreve da minha Carta, e do Capitão 
Mor da Estância, não é dúvida são tais, e quais, e não me incomodo sobre a 
sua chalaça, relativa ao meu estilo; pois é como Deus me deu, e Vossa mercê 
está mui longe de poder ser o meu Juiz; mas para não perder o costume de 
mentir acrescenta falando de mim, e do Secretário – Os quais já levantaram 
o preço ao que pagavam todas as Embarcações –.8

(Número 42)

Cáspite, Vossa mercê poderá saber o que faz; mas o que diz, decerto que 
não. Se Vossa mercê tivesse algumas das qualidades acima ditas, de verdadeiro 
Constitucional, não teria a desumanidade de produzir acusações vagas mas 
injuriosas, contra um homem, que o não ofendeu, e que estava constituído 
em dignidade. Vamos o fato: diz Vossa mercê – Por Cartas de Sergipe d’El Rei 
sabemos maravilhas do novo Governador; todos afirmam, que ele tem feito 
mil despotismos, nomeando Majores de Ordenanças, contra o estilo da Lei.9

(Número 49)

Tem Vossa mercê a habilidade do descobrir, com os olhos da Alma 
o que os corporais, não poderão fazer! A Carta do General Rego escrita a 

sonho houve tal ideia, ou princípio de onde se pudesse derivar tal mentira; eu me torno 
no Reverendo Gazeteiro. Nada mais digo porque não merece mais reflexão.

8 Ali não se pagaram nunca emolumentos, visto a dependência da Capitania, e os que se 
puseram depois da independência eram taxados, pelo Regimento do Secretário, aprovado 
por Sua Majestade, e mandado pôr em execução; mas meu amigo fale com o Secretário, 
que tirava o proveito, e não comigo, que só tinha trabalho do Despacho, e assinaturas 
dos Passaportes. 

9 Para me ver livre de vossa mercê, e das suas chalaças grossas; bastava dizer que o que 
diz esta Gazeta a meu respeito, é mentira; pois vossa mercê bem sabe que a acusações 
vagas: respostas vagas, mas quero-lhe dar um Conselho, e lição para seu bem. Conselho, 
que se vossa mercê o tivesse seguido desde muito tempo, tinha-se livrado de malditos 
Sonetos, dissonantes Décimas, e Epitáfios com graça etc. Nunca faça acusações, sem 
prova. Se vossa mercê tivesse colhido um só despotismo meu autenticamente provado: 
ingerício (sic), para minha vergonha, e emenda dos outros, e fiança sua, e se eu tivesse 
feito algum Major de Ordenanças, contra o estilo da Lei: pusesse vossa mercê o nome 
do provido, distrito em que morava, e as circunstâncias, que lhe faltavam.
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mim, não indica outra coisa, do que conselhos; mas dela nem o diabo, que é 
o mesmo que Vossa mercê pode tirar as lindas reflexões, que Vossa mercê faz 
a meu respeito. Ora meu Padre Vossa mercê deu o cavaco porque não viu a 
Carta, que eu escrevi ao General Rego,10 como pode, pois atrever-se a glosar, 
o que não tinha glosa? Eu desejava agora tratá-lo mal, o negócio é mui sério; 
mas só lhe chamo péssimo homem, e para ficar bem comigo, responda-me; 
quem é que queria a guerra civil em Sergipe? Eu que não tinha um homem 
armado, que não tinha disposto um Chuço, que não tive fora de suas casas 
um só habitante? Ou a Bahia, que lá mandou Força armada das três armas, 
e um Parque? Responda, meu Padre. Vossa mercê é maganão! mente, troca, 
e glosa o que lhe convém, apesar de estar tudo junto no mesmo papel: este 
artigo mostra esta verdade, o General Rego fez um Termo em Pernambuco, 
para evitar a guerra civil, eu fiz um em Sergipe, mais liberal, e para o mesmo 
fim. Vossa mercê não notou isto? O General Rego me declara, que todas as 
Autoridades ficam conservadas, e os negócios marchando da mesma maneira; 
eu fico deslocado, e derribado, e a Província escravizada: meu Padre por que 
não notou isto? Diga Vossa mercê as patifarias, que quiser, no fim da sua 
análise, que me não importam; mas sempre lhe declaro, que os elogios feitos 
ao General Rego, (que aliás são poucos, e ele mais merece) não são filhos do 
merecimento; pois Vossa mercê, não entende disso; mas devidos ao medo de 
vinte mil homens, e um Parque completo de trinta Peças, e eu nada mereci 
porque nada tinha.

10 Ilustríssimo, e Excelentíssimo Senhor = Remeto a Vossa Excelência por cópia três 
papéis, informes, que aqui apareceram e outros impressos, relativos todos ao estado 
atual da Bahia, e remeto também por Cópia o termo, que fiz fazer por consenso geral 
de todas as pessoas de maior exceção desta Província, e tenho que acrescentar a Vossa 
Excelência, que todas as providências, e medidas, que estão ao meu alcance estão da-
das, para manter o dito termo, esperando-se, que Vossa Excelência, nesta ocasião me 
remeta o Destacamento (1), que lhe pedi em consequência da Ordem, que remeti a Vossa 
Excelência do Ministro, Secretário de Estado dos Negócios da Guerra. Deus Guarde a 
Vossa Excelência muitos anos. Sergipe d’El Rei 22 de Fevereiro 1821. = Ilustríssimo e 
Excelentíssimo Senhor Luís do Rego Barreto = Carlos Cezar Burlamaque.
____________
(1) Não se pegue vossa mercê para as suas diabruras; transmutação de palavras e o sentido 

genuíno; combine as datas da minha carta, e verá a diferença que deve haver daquela 
em que eu pedi a Luís do Rego o Destacamento, e saiba que quando vim do Rio de 
Janeiro trouxe Ordem para o Conde de Palma, e para Luís do Rego, fornecessem-me 
Destacamentos fortes, até a organização do Corpo, que se ia criar em Sergipe; que a 
Ordem que veio para aqui teve em parte execução, e não teve ao todo pelo sucesso 
do dia 10 de Fevereiro, e que o que foi para Luís do Rego, nunca o teve, e por esse 
motivo eu naquele Carta lho lembrava.
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(Número 53)

Neste diz Vossa mercê – O Vigário Geral de Sergipe já cantou a pali-
nódia, retratando-se do que havia pregado no púlpito, e protestando (como 
também o do Socorro) a sua adesão à causa pública. Um Eclesiástico de 
quem fazemos bom conceito, afirma-nos, que aqueles Padres, são de bom 
sentimento, e que a precipitação, falta de inteligência da matéria atual, e 
insinuações de Burlamaque os haviam levado ao zelo imprudente, de que 
logo se arrependeram.11 Neste mesmo número transcreve Vossa mercê uma 
Carta do Coronel Bento da França, e diz – Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhores – Ontem 18 do corrente pelas seis horas da manhã entrei nesta 
Cidade, e fazendo imediatamente convocar a Câmara, dei os Vivas a El Rei, 
à Religião, e à Constituição. Dirigi-me à Câmara, fiz-lhe uma breve fala, e 
depois de fazerem o Termo juraram, não só eles, como todos os Militares, e 
Autoridades Civis, e Eclesiásticas ficando de fora deste juramento, os Oficiais 
pertencentes às Companhias, que vinha formar o Burlamaque: eu os prendi à 
ordem de Vossas Excelências, para evitar desordens, que podiam acontecer; 
pois entre eles há um Capitão Castro, que quis alteral (sic) razões na Casa da 
Câmara, o que eu não consenti 12. Tenho a comunicar a Vossas Excelências, 
que logo, que cheguei, participei ao Burlamaque, que ele devia marchar, 
quanto antes para essa Cidade: ele tem-se comportado muito bem depois da 
minha chegada, mas não quis jurar a Constituição.13 – etc.

11 Cantou, e mais, que cantou, o Vigário Geral de Sergipe, ele não gostou da graça de 
estar preso no Convento de Santa Teresa, incomunicável; mas o que eu duvido, é que 
ele dissesse, que por sugestões minhas tinha pregado; pois ele tem probidade; mas supo-
mos, que ele tal dissesse, nada prova, e nada vale: Lembre-se, que os tormentos foram 
proibidos, para evitar, que o Réu confessasse mais do que tinha feito.

12 Meu Padre desgraçadamente, vossa mercê quando imprimiu esta Carta mudou de sen-
tido; pois conheço há muito a dignidade do Coronel Bento da França, e mui de perto as 
suas qualidade, e portanto ele não podia dizer, que tinha preso os Oficiais, para evitar 
desordens; pois se as não tinha havido, até ali, estando eles em estado de os poderem 
fazer, como as haveria ao depois de entregues, cercados de baionetas, espadas, e artilha-
rias? O dito Coronel aposto, que disse, que os tinha prendido por não quererem jurar a 
Constituição, o que é fato, não o sendo menos, que à exceção do Capitão Castro; nem 
um dos outros Oficiais, e Inferiores, proferiram uma só palavra.

13 = Diz Vossa mercê, que o Coronel Bento, tinha escrito = Burlamaque não quis jurar 
a Constituição = eu o não acredito: pois aquele digno Oficial, ainda mesmo, que lhe 
mandassem, que tal dissesse; ele logo se lembrava, que tinha mandado o Major Russel 
a minha casa, ao momento da chegada, pedir-me, que mandasse os meus Oficiais à casa 
da Câmara, para jurarem a Constituição, não se entendendo isto comigo, nem com os 
meus filhos; pois ele Coronel tinha Ordem do Governo, para em tal, me não falar, e havia 
lembrar-se mais, que naquele mesmo dia, fazendo-me a mercê de me visitar, tornou-me 
a certificar o mesmo, que o Major Russel me havia dito. 
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(Número 52)

Meu Padre apliquemos, a este, o mesmo que disse no antecedente, apesar 
de que analisei primeiro o Número 53. Vossa mercê fez também diabrura 
na transmissão da Carta do Coronel Bento, trocou as palavras, e mudou de 
sentido, quando o imprimiu; diz Vossa mercê lá fazendo falar o Coronel Bento 
– A respeito do Governador de Sergipe d’El Rei; de que aquele Governador, 
sabendo que vinha a Expedição, oficiou ao Major Comandante da Legião 
Guilherme José Nabuco de Araujo, que ele aprontasse o seu Corpo para defen-
der nossa entrada, e remete a Ordem original, e igualmente uma Proclamação 
aos Povos da Estância, e Santa Luzia, e o Ato de minha posse.14

No mesmo Número transcreve Vossa mercê uma Carta deste Governo 
dirigida a Luís do Rego, o parágrafo, que me diz respeito sendo felizmente, todo 
mentiroso, não coonesta por modo algum a evezão [invasão?] feita em Sergipe 
por Tropas da Bahia, e vem a ser – Ciosos da estima de Vossa Excelência,15 

14 Vai a Cópia do Ofício dirigido ao Major Comandante, da Legião, Nabuco (1), que se 
pode cotejar como o original, que existe na Secretaria do Governo da Bahia, e se vê, 
que longe de eu querer ser agressor só recomendava a defesa, no caso de sermos ataca-
dos, visto ela ser natural a todo o animal, e a todo o mundo ora meu digno Redator, 
embaraçar o desembarque, e a entrada é ser agressor, e desinquietar a quem por então 
nos não inquietava; mas defender-se, sendo atacado é de direito Divino, e humano: o 
Coronel Bento, tal não escreveu; pois ele tinha o original [da] ordem à vista. Mais um 
pouco meu Padre, leia as últimas Linhas da Ordem, e diga, o que lhe parecer. Diga-me 
homem de boa fé por que não transcreve a dita Ordem, o Bando, e Ato de posse? Mas 
isto não convinha tirava a poeira dos olhos, e eu ganhava crédito: não é assim? 
____________
(1) Jamais me persuadi, que a Bahia tivesse vistas hostis sobre uma Capitania a que não 

tem direito algum de Governo, a uma Capitania quieta, e desarmada que por cumprir 
o dever que lhe é sagrado, não consentiu ainda entre si a opinião, que voga na Bahia; 
contudo notícias certas, que me têm chegado é de esperar, que desembarquem na Es-
tância Tropas, e trem, que sendo poucas; mais por isto mostram a sua inconsequência, 
e como a defesa é natural, quando somos atacados, sem ter dado motivo, inata a todo 
animal, a toda a Sociedade, e a todo o mundo. Vossa Senhoria convocará o Corpo, 
que está debaixo das suas ordens, logo que sejamos atacados. Toda a Infantaria entre 
a Barra, e a Povoação, e a Cavalaria nas imediações, com os Corpos de Infantaria. 
Todos devem vir armados, e municiados, com o que é seu; visto aqui não o haver 
de Sua Majestade; mas certifique-lhe, que se lhe há de pagar; assim como hão de ser 
alimentados, e se Vossa Senhoria achar embaraço, ou dificuldade, na execução desta 
me participe imediatamente por escrito. Deus Guarde a Vossa Senhoria. Sergipe d’El 
Rei 11 de Março de 1821. = Carlos Cezar Burlamaque. = Ilustríssimo Senhor Major, 
e Comandante da Legião de Santa Luzia, Guilherme José Nabuco.

15 O medo pendente de 20 mil homens, e trinta Peças de Artilharia, que se podiam pôr em 
marcha, vendo levar Tropas a sua fronteira.
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damos-lhe parte, que circunstâncias imperiosas,16 forçaram-nos a enviar um 
pequeno Corpo,17 para a Capitania de Sergipe, a fim de evitar a guerra civil, 
que imprudentemente, ali queria soprar o seu Governador.18 O Capitão Mor 
da Estância, e Câmara da Vila de Santa Luiza, e outras Autoridades daquela 
Província, separada novamente desta, lamentaram a separação, como nociva 
aos seus verdadeiros interesses,19 e rogaram-nos a união interina, até que Sua 
Majestade melhor informado, a reunisse outra vez à Bahia,20 e animados de 
sentimentos naturais aos Portugueses declaram-nos a sua adesão ao Nosso 
Soberano, respeito à Religião, e a uma liberal Constituição,21 e que ameaçados 
pela cegueira, e falta de Patriotismo do atual Governador, era-lhes mister um 
Corpo auxiliar, que os salvasse dos horrores de uma guerra civil.22

16 Quais elas sejam ninguém o sabe: mas os fatos o indicam, e vem a ser, escravizar aquela 
Província, desmanchar, o que fez El Rei, e absorver nesta Capitania da Bahia, cento e 
vinte contos de réis, que aquela rende. 

17 Com efeito, se em Sergipe houvesse alguém, que quisesse resistir, eram muito poucos; 
mas não havendo ninguém, como mais de uma vez tenho dito eram muitos.

18 Como há de soprar quem não tem fôlego; de fato está visto, que eu não a podia promover; 
pois não havia um homem a minha disposição, a única Tropa, que há naquela Província, 
é Milícia, da qual os Chefes eram do partido decidido da dependência, como se vê na 
Carta do Capitão Mor da Estância, a mim dirigida. Apareceram por acaso ordens, pro-
clamas, ou outros qualquer papel de onde se colija tal vontade? Se neste negócio tivesse 
havido alguma boa fé deveriam ter sido impressos todos os meus papéis, que tivessem 
tendência a este negócio, para que o público decidisse, por eles o meu comportamento 
em crise tão terrível; mas isto não convinha, e só desacreditarem-me, com acusações 
vagas.

19 Lida a Carta do Capitão Mor como já tenho lido, logo se conhece, que para ele, e para os 
outros machuchos, e déspotas daquela Província, não convinha a independência, o que ele 
bem explicou nas palavras memoráveis da dita Carta = ninguém quer a independência, 
senão os que estão no Governo, nele queriam estar, os Taverneiros, e donos das Casas 
da Cidade, pois que sejam quais forem as vantagens, que se sigam da independência: 
elas não pagam, nem a metade das liberdades, que se perdem. = 

20 A petição foi ouvida com prazer; pois com ela, vinha mais para o Erário da Bahia, cento 
e vinte contos de réis trienais, e sem se reparar que se insultara a Majestade d’El Rei, 
destruindo o que ele tinha feito, munida naquele tempo, de toda a plena autoridade 
para fazê-lo, esquecendo-se, que tinham dois meios decentes, e legais, para consegui-
rem este fim, sem porem os povos em colisão, mandando-os invadir por força armada. 
Respondessem, que os Sergipanos me fizessem, o que eles aqui tinham feito ao Conde 
de Palma, e que ao depois se entregassem à Bahia, ou que recorressem a El Rei, ou este 
Governo, por humanidade, e fraternidade, aos seus irmãos Sergipanos, deviam fazer 
este pedido a El Rei.

21 Tudo isto prometeram, e mais prometeriam para conseguir aquilo a que se propunham; 
mas não precisavam tanto; porque na Bahia era superabundante à vontade.

22 Eis aqui o que eles não disseram; pois que nunca tiveram nem por escrito nem palavra 
como, que tal cegueira indicasse, ou falta de Patriotismo; foi acrescentamento, e veja, 
que se houvesse por escrito, vossa mercê Senhor Redator faria gemer a Imprensa, com 
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Última reflexão

Meu Padre, todo o homem tem o seu modo de pensar, privativo, e este 
regularmente é filho da sua educação. Ora diga-me, o princípio da sua vida foi 
ser moço de taverna, passou para a roupeta, e veio parar em Gazeteiro. Quais 
serão os princípios, que o dirigem, que não sejam análogos à educação, que 
o pôs na taverna, e no claustro? Nós o vemos expendidos na sua incendiária 
fastidiosa, e ridícula gazeta. O vaso sempre cheira ao primeiro licor, que se 
lhe deitou. Vossa mercê não pode ainda, que queira, espalhar princípios, que 
lhe são estranhos. Contente-se com o crédito que poderá vir a ter, adquirido 
no coro, ou na estante, não faltando o enterro, ou a função de Aldeia, onde 
lhe damos licença para pregar para ser o barbeiro, seu Juiz. Quando leio as 
Atas das Sessões das Cortes de Portugal, encho-me de respeito sagrado, e 
lisonjeio-me de ter nascido entre uma Nação, que tendo sido sempre grande, 
mas que tendo decaído à maior apatia; produz ainda homens, como os que 
se escutam nas Salas das Sessões; mas meu Padre, quando olho para a Bahia, 
tenho nojo.

Agradeça-me, em poupá-lo tanto na exposição, como omitir circunstân-
cias, que o tornariam, mais odioso. Não quis mui de propósito analisar outras 
das suas gazetas, que me tocam indiretamente: pelo princípio que professo, 
de me defender simplesmente, e como Vossa mercê nelas me não personaliza, 
deixei-as. Adeus, tenha saúde. Bahia 3 de Junho de 1821.

P. D.

Meu bom Padre, peço-lhe perdão de ter-me esquecido de uma observação, 
que saltando aos olhos, contudo escapou-me, e talvez ainda mais, por me cegar 
tanta ignorância, e tanta inconsequência. Diz Vossa mercê no seu Número 29, 
que já relatei a folhas 25 – e em menoscabo dos Ofícios, que daqui lhe foram 
remetidos entregou o Governo ao seu Sucessor Burlamaque. – etc. Segue-se 
que foram daqui Ordens, para me ser embaraçada a posse. Vossa mercê bem 

tais peças, que me perdiam. Escrevi, e não foi pouco, e como não convinha publicá-lo 
para minha justificação, eram, precisas acusações, não derivadas. O que é pois que me 
restava, para promover essa guerra intestina? Soldados os não tinha; pois os de Milícias 
na Cidade, não passam de vinte homens, dos quais os Chefes eram todos do toque do 
Capitão Mor da Estância. É desgraça, que tanto se pugne a favor da humanidade quando 
se quer cegar ao público; mas quando se quer mal, e convêm a interesses particulares 
tanta coisa insana se pratica, não se poupando honra, fama, e fazenda, para conseguir 
o fim a que se propõe.
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sabe que eu tenho o original, e façanhosa ordem, na qual se manda mais, que 
eu seja repelido com a Força para fora da Província.

Diga-me digníssimo Redator, como combina Vossa mercê com o que 
vai escrito por Vossa mercê e como saído deste Governo, para o General 
Rego, na Carta transcrita na Gazeta Número 52, já analisada a folhas 34 
principiando no Parágrafo, que me diz respeito. = Ciosos da estima de Vossa 
Excelência – etc.? Observe, que na data da Ordem acima mencionada no 
Número 29 não havia naquela Época, requerimentos do Capitão Mor, e 
Câmara de Santa Luzia, e mais autoridades; guerra civil fomentada; Cegueira, 
ou falta de Patriotismo do Governador, que não supunham ainda chegado a 
Sergipe; mas contra o qual expediam a citada Ordem. (Ex a desconcordân-
cia, inconsequência, miséria, e mau remendo ao grande atentado feito a Sua 
Majestade!) Observe mais, que a data daquela ordem é imediata à instalação 
do Governo daqui, e a medida era muito anterior ao dia 10 de Fevereiro, 
tomado por opinião geral no clube secreto, em que se preparavam os materiais, 
que haviam fazer a expulsão. Tome lá este pião à unha.

Eu espero que Vossa mercê transcreva na sua gazeta todo este aranzel 
de cabo a rabo, com o seu competente. P. D. Faça-lhe as reflexões, que lhe 
parecer: eu responderei com o armazém de depósito, que ainda para esta 
se não abriu. Sei que Vossa mercê anda a mostrar certo papelinho da sua 
fábrica, contra mim; mas saiba que me têm dito os seus amigos que todos os 
artigos de acusação, me honram muito, e espero, que os dê ao prelo para lhe 
responder. Dia e hora, ut supra.23

Carlos Cezar Burlamaque.

23 Como acima.
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NOTICIA

PAULO MARTIN, Mercador de Livros na Rua da Quitanda Número 22, 
faz público que na sua Loja se acha uma grande porção das três diferentes 
Gazetas que se publicam da Cidade da Bahia, e são a Idade de Ouro, Minerva 
Baiense, Semanário Cívico, e de todos desde 10 de Fevereiro, dia da feliz 
Regeneração daquela Cidade e chegam até fins de Julho, cujas se vendem 
para comodidade do Público pelo mesmo preço da Bahia de 80 réis por 
cada uma folha avulsamente, asseverando que com a chegada de qualquer 
Embarcação daquela Praça sempre receberá a continuação dos mesmos, e 
para maior utilidade, ainda do Público, aceita pelo mesmo preço da Bahia, 
subscrições a saber; Idade de Ouro, que naquela Cidade se publica todas 
as Terças e Sextas feiras 4:000 réis, Semanário, todas Quintas 2:000 réis, e 
Minerva todas as Segundas 2:000 réis por cada seis meses; quem quiser ser 
Assinante deixando seu nome e sua moradia, com as quantias apontadas para 
ter princípio a sua Assinatura desde o 1.º de Agosto lhe serão remetidas com 
a prontidão possível, à medida que forem chegando da Bahia, não é mister 
subscrever para todos os três periódicos, sim se pode indistintamente para 
qualquer deles, e mesmo preferindo alguma pessoa, não fazer depósito algum 
prévio, e só sim satisfazer a importância de 80 réis por cada uma Gazeta no 
ato do recebimento, igualmente se aceita a sua Subscrição.

Acham-se na mesma Loja algumas coleções do Diário das Cortes desde 
sua origem até 12 de Abril de 1821 pelo preço de 12:000, e sim se fica na 
responsabilidade ao comprador do fazer entrega do seguimento até o último 
de Junho, que vem a ser a primeira subscrição inteira sem outro dispêndio 
mais, logo que seja suscetível chegar: igualmente se vão dar providência a 
fim de se poderem aceitar subscrições tanto para este Periódico como para o 
Diário da Regência, assim como para se acharem de venda nesta mesma Loja 
avulsamente com a chegada de qualquer Correio Marítimo de Lisboa, a fim 
de que o Público goze imediatamente o que se passa nas Cortes, sem se ver 
na coalizão (sic) de ser instruído morosamente e aos pedaços.
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Miseros interdum cives, optime de re publica meritos! in 
quibus homines non modo res præclarissimas obliviscuntur, sed 
etiam nefarias suspicantur. Ergo illa falsa fuerunt, quæ certe vera 
existitissent, si Milo admisisset aliquid, quod non posset honeste, 
vereque defendere.1

      Cic. pro Milone.

A Injustica, e falsidade, com que foi caluniado, e desacreditado o Governador 
do Pará o Excelentíssimo Conde de Villa Flor, em um artigo inscrido no Jornal 
impresso em Lisboa, intitulado O Português Constitucional, obrigam-nos 
a apresentarmos ao Público a narração do fato, que serve de base àquele 
artigo, tal, qual ele se passou na realidade; e depois algumas ações, e provi-
dências, que farão conhecer, que aquele Governador se portou com toda a 
atividade, e energia próprias do seu gênio, e igualmente com muita prudência 
e circunspeção no desempenho dos seus deveres; assim como em promover, 
quanto às circunstâncias do país lho permitiam, o bem daqueles povos, e 
as vantagens possíveis, tanto para a Capitania em particular, como para a 
Nação em geral, em todos os objetos, que lhe eram relativos, como era, entre 
outros, o Comércio.

Declaramos com toda a ingenuidade, que o termos sido testemunha 
ocular de todos os atos do seu governo nos habilitam para podermos render 
este público testemunho à verdade, sem afetação, ou a menor sombra de 
adulação; protestando que tudo o que aqui dizemos se pode provar: 1.º pelos 
documentos que existem nos Cartórios, e na Secretaria do Governo do Pará; 

1 Quão míseros são às vezes os cidadãos beneméritos da República, dos quais os homens 
não apenas esquecem os feitos mais célebres, como também suspeitam deles ações 
iníquas! Logo foi falso tudo aquilo que certamente se teria por verdadeiro caso Milão 
tivesse cometido algo que não pudesse defender honesta e verdadeiramente.
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2.º pelo que já têm dito em elogio daquele Governador diversos Periódicos 
impressos em Londres: 3.º pelos monumentos públicos, que existem: 4.º 
finalmente pela voz pública: concorrendo deste modo, para que algumas 
pessoas não estejam por mais tempo iludidas com aquela mentirosa narra-
ção, mas que desenganadas agora, possam formar acerca do merecimento 
do Excelentíssimo Conde de Villa Flor, o verdadeiro, e justo conceito, que 
se deve formar de um digno Português, que procurando imitar as ações, e 
virtudes de seus Antepassados, ainda há bem pouco acabou de dar as mais 
decisivas provas dos seus nobres e patrióticos sentimentos, desembainhando 
contra os inimigos da Pátria a sua espada, que não embainhou, senão depois 
de feita a paz; fazendo-se por isso credor da estimação de seus compatriotas, 
do que recebeu públicas demonstrações. E para prova da nossa sinceridade e 
boa fé, transcreveremos aqui em primeiro lugar a narração do fato tal, qual 
existe no mencionado Jornal, para que os nossos Leitores, cotejando-a com 
a que depois faremos do mesmo fato, reconheçam em um golpe de vista todo 
o horror, e falsidade daquela calúnia, e de que parte está a verdade: com esta 
diferença porém, que nós podemos provar a todo o tempo o que dizemos, 
com a maior autenticidade, dando já aqui aquelas provas, que estão ao nosso 
alcance; e que o autor da narração, que vamos a copiar, nenhumas apresenta, 
nem apresentará, porque as não tem, senão contra si.

Eis aqui pois o artigo do Português Constitucional de 24 de Outubro de 
1820 Número 28, que pertendemos refutar.

“Senhor Redactor do Português Constitucional = Já que regala o Público 
com o seu excelente Periódico, animando o espírito patriótico; sirva-se de 
publicar a seguinte notícia, que decerto muito interessa aos Constitucionais, em 
cuja alma se conhece a verdadeira, e depurada filantropia = Um seu Admirador 
= Há poucos dias chegou do Pará o Navio Palhaço em que vieram dois presos 
de Estado. Manoel da Costa é principalmente o infeliz, que por sua desgraça 
teve de sofrer as maiores violências, que se conhecem na historia das Nações. 
O sobredito Costa é Negociante: tem uma demanda com outro da sua clase, 
que tem duas filhas: uma delas propôs ao Governador os intereses de seu 
Pai… Aqui está o chavão do tal caso. O Governador atropela toda a justiça, 
e manda a Costa, que ceda de seus direitos: este recusa: manda o Governador 
seus satélites, e os acompanha de capote à meia-noite prendê-lo; mete-o na 
Barra, manda ao Comandante dessa Fortaleza que envenene o preso; e enfim, 
para encurtarmos a narração, o preso é sentenciado sem legalidade alguma, 
subornam-se testemunhas, e Magistrados, e sai a Sentença de rodear a forca, 
e ir degradado para Angola por toda a vida. É de notar, que o pretexto da 
Sentença é ter-se achado em casa do tal Costa pedacinhos de papéis, que conti-
nham alguns versos contra o desgoverno do tal Governador; isto só bastou 
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para se processar o Réu como traidor e revolucionário, porem-se seus bens 
em praça como falecido (assim dizia o Edital do Juiz de Fora, quando o preso 
estava jazendo no cárcere subterrâneo do Castelo) levantar-se um depósito, 
e dobrar-se a quantia depositada a favor do Pai da tal Menina; e enfim vir o 
infeliz Costa parar ao Limoeiro em Lisboa, onde se acha atualmente.

“Quando algum dos Magistrados punha obstáculos às ordens do General, 
dizia este, veja lá que eu tenho cinco ou mil baionetas às minhas ordens. Já 
me ia esquecendo dizer que o General tirou à força dos Cartórios todos o 
Autos, e papéis com que Manoel da Costa pudesse representar sua justiça.

“Deve-se contudo saber que os Negociantes do Pará fizeram todo o 
esforço por livrar seu colega; mas não o conseguiram, porque tiveram medo 
das tais cinco ou mil baionetas. Apesar de toda a violência abriram-lhe uma 
subscrição, e o tem socorrido com todos os dinheiros. Portugueses! Chamais 
Despotismo ao vosso Velho Governo? Ide ao Brazil, e lá vereis…

“Manoel da Costa acha-se no Limoeiro. Já representou ao Supremo 
Governo suas queixas. É de esperar que este Governo, que é todo composto 
de Homens, dê já liberdade (ao menos com alguma fiança, para legalizar o 
ato) a quem se queixa de ser vítima do Despotismo, muito principalmente 
se o pretexto de sua criminação é ter querido mudar do desgoverno do tal 
Governador.”

“Por último rogo ao Senhor Manoel da Costa em nome dos verdadeiros 
Constitucionais, e bons Portugueses que podendo, faça pública a narração 
circunstanciada de sua desgraça, pois, sendo um meio de suavizar a pena o 
comunicá-la, acresce que assim se ficará sabendo em Portugal qual é o grau 
de elevação a que tem chegado no Brasil o Despotismo.

“Pela Galera Prazeres e Alegria soube-se que no Pará muito se fala sobre 
Constituição. Os ânimos aí estão mui dispostos, pelo apuro em que os pôs o 
descarado despotismo do último Governador.

Assim termina arrojadamente esta famosa calúnia, onde não há senão 
apenas três proposições verdadeiras, que são: ter sido preso; sentenciado; 
e mandado para o Limoeiro; tudo o mais é falso tanto em fatos, como em 
circunstâncias. Talvez isto custe a acreditar, porém tal é o espirito caluniador, 
com que foi traçada esta narração. Nós poderíamos fazer a este respeito algu-
mas reflexões, que demonstrariam claramente, que ela não tem outra origem, 
porém para não sermos fastidiosos com um objeto, que a não ser pelo amor 
à verdade, nada interessa a cada um dos nossos Leitores em particular, basta 
lembrar que aquela narração provém de um desgraçado, que pelos seus crimes 
teve de sofrer o rigor das Leis, e que mui naturalmente deseja subtrair-se à pena 
do degredo, a que foi sentenciado; por consequência com uma tal narração 
procurou satisfazer aos desejos de vingança, de que deve estar possuído contra 
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o Governador do Pará, e ao mesmo tempo comover os ânimos em seu favor 
apresentando-se, como vítima do maior despotismo, para evitar o degredo.

Vejamos agora, em que consiste este grande despotismo, pelo que respeita 
ao fato acontecido com Manoel da Costa, o que se reconhecerá mui facilmente 
pela narração que vamos fazer, segundo chegou ao nosso conhecimento.

Manoel da Costa deveu essa fortuna qualquer, de que gozava no Pará, 
a João de Araujo Rozo, Negociante daquela Cidade. Em resultado das suas 
relações comerciaes era Manoel da Costa devedor a Rozo da quantia de seis, 
ou sete contos de réis. Este quando lhe conveio, exigiu o pagamento da dívida, 
porém Costa nega-se a isso, quaisquer que fossem as razões, que tinha para 
assim o fazer; em consequência é demandado pelo seu Credor, e estabelece-se 
a discórdia entre os dois.

Havia anos que corria a demanda, quando o Governador do Pará ali 
chegou; e passados oito, ou dez meses do seu governo é Rozo, (e não a filha) 
quem pede ao Governador, que termine esta questão pelos meios pacíficos, 
e amigáveis. O Governador procurou primeiramente instruir-se do estado 
dela, por meio do respectivo Magistrado, e à vista dos Autos reconhece que 
a dívida é provada com toda a clareza, e que à vista das provas, e segundo 
todas as formas de Direito, aquele reto Magistrado tinha dado a sentenca a 
favor de Rozo; porém Costa pretendia apelar para a Relação do Maranhão, 
com o fim de demorar o pagamento da dívida, prevalecendo-se para isso das 
delongas, que oferece a chicana forense. O Governador sabendo que não só 
é recomendado aos Juízes, que procurem quanto lhes for possível compor 
amigavelmente os litigantes, mas também que é do interesse mesmo dos 
povos, que os Governadores promovam a paz entre eles, e os reconciliem, 
chamou Manoel da Costa, e inquirindo-o sobre a dívida, ele não a negou; 
em consequência do que o Governador lhe disse que estimaría muito que ele 
se compusesse com o seu Credor, e que se acabasse aquela questão. Passados 
tempos sabe o Governador que ele o não tinha feito assim, chama-o segunda 
vez, porém Costa insta pelo levantamento de um embargo, que se lhe havia 
feito em vários gêneros por parte de Rozo, ao que o Governador lhe respon-
deu, que pagasse, e tudo se havia de arranjar do melhor modo. Foi Costa 
procurar o seu Credor Rozo, porém nada arranjaram, porque não estavam 
de acordo sobre certas condições, e o Governador foi obrigado a fazê-los 
comparecer ambos na sua presença, onde tiveram tais argumentos, e altera-
ções, que o mesmo Costa chegou a confessar, que se tinha admirado da muita 
prudência, que o Governador tinha mostrado em sofrê-los, e escutar: e como 
não resultasse deste arranjamento outra coisa mais do que começar Costa a 
vociferar publicamente contra Rozo, e contra o Governador, este mandou 
prendê-lo por alguns poucos dias, como castigo correcional, pelo insulto feito 
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à Autoridade, e ao Caráter, de que estava revestido; e assim terminou este 
negócio, sem que o Governador se envolvesse em mais coisa alguma; negócio 
que é absolutamente distinto, do que se segue. 

Tem o Governador participação pela Polícia de que apareciam por 
algumas esquinas pasquins insultantes, manda fazer novas indagações a este 
respeito, e reconhece-se que Costa era o seu autor. O Governador ordena ao 
Comandante da Polícia que o faça recolher à prisão da Fortaleza da Barra, e 
expede ordem ao Comandante desta Fortaleza para que o preso fique incomu-
nicável, porém com liberdade de poder dirigir cartas, ou requerimentos a ele 
Governador quando, e como quiser; ordenando-lhe mais que ele seja tratado2 
ao almoço com chá, café com leite, ou chocolate etc. ao jantar sopa, carne 
e arroz, um prato de meio, pão, vinho e sobremesa, e à ceia carne guisada, 
e um prato de ervas, pão vinho etc. e que nada lhe faltasse do necessário, 
do que o Comandante da Fortaleza formalizou uma conta, e não pequena, 
que apresentou ao Governador autenticada com atestados dos Oficiais 
Comandantes dos Destacamentos de Infantaria, e Artilharia, que estiveram 
naquela Fortaleza durante aquele tempo, e do Oficial Inferior encarregado 
de ministrar ao preso aqueles venenos.

Feita a prisão expede o Governador imediatamente uma orden ao 
Doutor Juiz de Fora para que passe à Casa de Costa com um Tabelião, e os 
mais Oficiais, e na presença de quatro negociantes dos de maior crédito, e 
probidade, examine todos os papéis, que ali achar, e faça apreensão em todos 
os que fossem criminosos, e suspeitos, deixando porém os outros, que tives-
sem relação com o seu negócio, entregues à pessoa encarregada da direção 
dele: assim se executou. Acharam-se com efeito ensaios de letra contrafeita 
semelhante à dos pasquins, e uma Carta nos mesmos caracteres, contendo as 
maiores obscenidades, e insultos contra a pessoa, a quem era dirigida fora 
do Pará, e além disto muitos outros papéis escritos pela sua própria letra 
em verso, e prosa, cheios de insultos, sarcasmos, e diatribes, contra o Nosso 
Soberano, contra os Membros do Governo anterior; contra os Magistrados 
da terra, contra familias honestas, e contra o Governador, contra o qual ele 
talvez menos soltou a sua maledicência; e para sernos sinceros, e dizermos em 
tudo a verdade, alguns escritos haviam até em seu louvor, e muitos em elogio 
da sua virtuosa Esposa defunta. Acharam-se também correspondências, que 
mostravam que fazia o Comércio de diamantes por contrabando, e que passava 
gêneros, e fazendas extraviadas aos Reais Direitos. Abriu-se uma devassa, 
jurou nela um grande número de testemunhas, formou-se um Processo regular, 

2 Entramos neste detalhe, aliás minucioso, para mostramos a que classe pertenciam os 
venenos, que Manoel da Costa diz ter-lhe mandado ministrar o Governador.
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Costa foi ouvido, e interrogado: convocou-se Junta de Justica, que é a Relação, 
e o Tribunal de Superior instância naquela Capitania para os casos crimes, e 
proferiu-se a Sentença. Os Autos foram com vista ao Réu para dizer de fato, 
e de Direito, e por esta ocasião teve a animosidade de rasgar uma folha dos 
mesmos Autos, onde existia um dos seus escritos o mais injurioso contra a 
Sagrada Pessoa do Nosso Monarca, o que ele mesmo confessou perante a 
Junta de Justiça; e como, nada dissesse, que o justificasse dos crimes, que lhe 
foram provados, saiu a sentença sem embargo dos embargos, fazendo-se a 
aplicação das Leis aos crimes, em que estava incurso, segundo as provas, e 
impondo-lhe as penas, que lhes eram correspondentes.

Perguntamos agora aos nossos Leitores onde está em tudo isto o despo-
tismo do Governador, e a ilegalidade, com que foi sentenciado Manoel da 
Costa? A resposta lá existe no íntimo das consciências, por isso que nós já 
protestamos, que a prova, do que dizemos a este respeito, é o Processo, que 
se formou.

Porém já não foi esta a primeira vez que o autor do artigo caluniador, 
acima transcrito, pretendeu lançar as mais horrendas manchas sobre o 
brilhante da reputação do Excelentíssimo Conde de Villa Flor, tão justa-
mente granjeada como Governador do Pará. Ele já o tinha tentado por meio 
do Periódico impresso em Londres o Português; mas quanto nos é lisonjeiro 
o podermos transcrever aqui a pública satisfação, que a este respeito deu o 
Redactor deste Periódico ao Excelentíssimo Conde, e que tanta honra faz 
àquele, que a dá, como a quem ela se dirige, fazendo-se por isso o seu Autor 
credor da confiança do Público! Eis aqui como ele se exprime em o número 
62 página 170 do seu Periódico.

“Aqui damos satisfação (tão pública e cabal, como a podemos dar, e a 
isso somos obrigados) ao Excelentíssimo Conde de Villa Flor, Capitão General 
do Pará. Havíamos lançado sobre o caráter desse Fidalgo algumas aspersões 
gerais, prometendo especificá-las, quando as tivéssemos bem provadas; e 
fizemos isso por informação, que nos fez pasar uma ruim criatura inimiga 
mortal do Conde. Oh! Quanto nos alegramos de lhe não haver dado inteiro 
crédito! Agora sabemos, que todos esses contos são embustes, e calúnias, e 
que esse Fidalgo, amado por todos no Pará, é Mancebo de nobres, e honrados 
espíritos: esperamos, que ele os queira exercitar em nos perdoar a injúria, que 
lhe fizemos”. Assim fala o Redator do Português, exprimindo-se com tanta 
franqueza, honra, e probidade.

Devemos observar que isto é dito no fim do ano de 1820, porém já no 
ano de 1818 o merecimento, e conduta do Excelentíssimo Conde de Villa Flor, 
como Governador do Pará, foi elogiado, e publicado pelo Redator do outro 
Periódico o Correio Brasiliense; e portanto que o comportamento daquele 
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Governador nunca foi com verdade repreensível, mas antes muito louvável. 
Vejamos as reflexões, que faz aquele Redator no número 123 página 218. 

“Publicamos adiante, na correspondência o extrato de uma carta escrita 
de Lisboa por um natural da Cidade do Pará, em que singelamente se faz ao 
Conde de Villa Flor um elogio tanto mais apreciável, quanto se estriba na 
simples enumeração de fatos.

“Demos lugar àquela correspondência no nosso Jornal por dois princí-
pios: um porque é justo, e nós nos regozijamos nisso, patentear os louvores 
dos empregados públicos, que os merecem; outro; porque se o nosso corres-
pondente julgou fazer algum serviço ao Conde, enganando-nos, atualmente 
lhe fará o maior mal; pois expõe a sua conduta ao exame público, e verá 
saírem à luz as contradições dos que o contrário souberem.

“E contudo, damos crédito a esta carta, porque vem de pessoa crível; e 
porque somente contém fatos, que se não podiam inventar sem uma delibe-
rada falsidade. Sendo esta informação verdadeira, como supomos, de poucos 
Governadores no Brasil se poderá dizer, que tenham em tão breve espaço de 
tempo, conseguido tantos, e tão úteis melhoramentos.”

Ajuntaremos aqui igualmente a carta, que deu lugar a estas reflexões, 
para que os nossos Leitores vejam quais foram estes melhoramentos; ela vem 
no mesmo número 123 à página 260.

“Já saberá que em 16 de Outubro do ano passado chegou ao Pará para 
Governador o Conde de Villa Flor, levando consigo três Ajudantes de ordens, 
pessoas muito capazes. Este Fidalgo até 22 de Abril tem feito o melhor governo, 
que é possível. Logo que chegou mandou pôr no estaleiro uma quilha para 
uma fragata; mandou pagar tudo o que a Fazenda Real devia, mandou fazer 
uma estrada para a Fortaleza da Barra, que defende a entrada da Cidade; 
esta estrada terá3 uma légua de comprido: mandou alimpar a estrada para o 
Maranhão, para onde há Correio todos os 15 dias, e se recebem dali cartas 
da mesma forma: criou um Esquadrão de Cavalaria; mudou o uniforme à 
Tropa, fardando-a segundo o uso de Portugal. Cedeu aos habitantes ricos 
do Pará certa Praia que há na frente da Cidade, para fazerem um quartei-
rão de Casas com um belo cais, onde poderão descarregar as embarcações 
pequenas sem risco algum: isto faz um grande aumento àquela Cidade, e aos 
proprietários, que ali edificarem casas. Concertou o teatro antigo, arranjando-
-o muito melhor do que era dantes. Está principiando um passeio público 

3 O Autor desta Carta, como não estava no Pará, mediu a distância da estrada novamente 
feita pela distância, que há por mar da Cidade à Fortaleza da Barra, que é pouco mais de 
uma légua, porém a estrada tem três léguas pelo rodeio, que faz para evitar os pântanos 
à beira-mar.
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em um lindo largo chamado o da Pólvora. Acabaram-se as intrigas naquela 
Cidade: patrocina os negociantes, favorece o comércio dos navios de escra-
vos, mandando-os com acerto fazer as quarentenas necessárias: e não tem 
praticado as violências, que ali…”

Tudo o que até aqui temos referido era muito suficiente para mostrar a 
falsidade daquele artigo, tanto pelo que respeita às violências, de que se queixa 
Manoel da Costa, como relativamente ao desgoverno do tal Governador. 
Porém para mais o confundir com fatos, e fatos públicos, e notórios, acrescen-
taremos agora a tudo isto, (que já não é pouco) alguns atos mais principias, 
cuja incontestável existência é a mais completa, bem que muda apologia do 
merecimento daquele Governador.

Todos os dias impreterivelmente desde as dez horas da manhã até a uma, 
ou duas horas da tarde estava patente na Sala para ouvir toda a pessoa, sem 
distinção de qualidade, que tivesse alguma coisa a requerer, ou representar; 
e dali voltava a fazer o despacho com o Secretário do Governo daquela 
Província. Além disto estava pronto a falar a toda a hora aos Comandantes 
dos Corpos, Magistrados, ou Chefes das diversas Repartições, que tinham 
algum objeto de Ofício a propôr-lhe, ou providências a pedir.

Considerou sempre muito não só a Classe do Comércio, como se diz 
naquela carta, mas também o Clero, a Magistratura, e a Tropa tanto pública, 
como particularmente.

Além da disciplina, que deu à Tropa, promoveu o seu bem por todos os 
modos possíveis: ao Soldado mandando-lhe pagar prontamente o seu pré, e dar 
uma suficiente etapa de carne, arroz, e farinha, o que até ali não tinha, e fez-lhe 
aprontar um completo fardamento, e armamento de modo, que não fizesse 
vergonha à Nação, e ao Soberano a quem servia: e aos Oficiais procurando 
o seu adiantamento de maneira que em geral todos gozaram do benefício de 
duas Promoções em menos de três anos; não faltando nunca a elogiar, e a 
premiar os que se faziam mais beneméritos, do que existem muitas provas.

Estabeleceu logo um corpo de Polícia, com o que cessaram os imensos 
roubos, assassínios, e ferimentos, que frequentemente se praticavam, ficando 
daí em diante a Cidade no maior sossego, e os habitantes gozando da maior 
segurança, e tranquilidade.

Todas as quintas-feiras se fazia Junta de Justiça indefectivelmente, a que 
ele presidia, como está determinado, para que se não demorasse a conclusão 
de imensos Processos, cuja demora tanto prolongava o padecimento dos Réus, 
a quem eles eram relativos. E todos os Sábados presidia a Junta de Fazenda 
para o pronto expediente dos Negócios dela.

As Rendas públicas aumentaram, tanto pelas novas arrematações, que se 
fizeram, como, por maior exatidão nas administrações: eis aqui uma prova: 
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no ano de 1817 foi calculada a receita em 183:175$058; e pelo orçamento da 
receita, e despesa calculadas para o ano de 1821 corrente, era a receita deste 
ano = 367:010$834 réis, (entrando 40:000$000 da prestação da Capitania 
do Maranhão) havendo portanto um aumento de 183:835$776, isto é, mais 
do duplo do que rendia antigamente.

Nunca entraram naquele Porto tantas embarcações como no tempo 
do seu governo, pois só no primeiro ano se contaram mais de cem, tanto 
Nacionais, como Estrangeiras como consta dos respectivos mapas da 
Alfândega, e do Comandante da Fortaleza da Barra.

Na Repartição da Marinha não mostrou menor zelo, e atividade: pois 
que não existindo naquela Capitania, quando tomou posse do governo dela, 
senão o Patacho Monte do Carmo, que estava condenado, e a Escuna Ligeira, 
a consertar; além da fragata, que pôs no estaleiro, e está quase concluída, 
achavam-se agora ao serviço daquela Capitania o Brigue Prontidão; três 
Escunas a saber: a Ligeira, a Andorinha, e o Correio do Pará; e as Barcas 
Artilheiras número 1 e número 2; todos estes vazos armados, e arranjados 
competentemente, porém com que trabalho, e difficuldades a vencer!

Durante o tempo do seu governo fizeram-se à vela para Lisboa cinco 
comboios alguns de cinco, e sete Navios de Comércio, protegidos e armados 
quanto era possível, às forças da Capitania, e todos chegaram a salvo.

Manifestando-se o contágio das bexigas que ali fazem sempre grandes 
estragos, mandou logo estabelecer mais dois hospitais, um dos quais foi para 
convalescença: mandou socorrer os pobres, que estavam em suas casas faltos 
de meios para se tratarem, com algumas somas entregues do Erário à Mesa da 
Misericórdia para esta as distribuir prudentemente, o que fez apresentando os 
recibos, e relações nominais das pessoas que foram socorridas: ordenou que se 
fizesse um novo cemitério com aquelas cautelas, e providências necessárias em 
tais epidemias, a cujos trabalhos ele mesmo presidia; fez visitas aos hospitais; 
e elogiou publicamente os Médicos e Cirurgiões, que se portaram com zelo, 
e desvelo, do que eles têm documentos nas suas mãos.

Já muito antes havia feito diligências para obter a vacina, porém infeliz-
mente não tinha produzido o desejado efeito, só já na declinação do contágio 
pôde conseguir outras lâminas, e encarregando o estabelecimento desta vacina 
ao hábil Doutor Físico Mór Interino, Antonio Correia de Lacerda, se consegui-
ram os melhores resultados, vacinando-se logo na Sala do Palácio do Governo 
um grande número de Pessoas, continuando depois esta operação em dois 
dias determinados na Semana; além disto fez logo partir para diversas vilas, 
e lugares mais principais da Capitania Cirurgiões hábeis para a propagarem 
e estabelecer, dando para isso todas as providências adequadas.
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Visitou a importante Praca de Macapá, uma das Fortificações mais 
principais da Capitania na embocadura do Amazonas, tanto para observar o 
estado de defesa em que se achava, como para tomar conhecimento das coisas 
de algumas queixas, e desinteligências que havia entre o Governador da Praça, 
e alguns de seus moradores, para terminá-las, o que conseguiu por então.

Visitou igualmente nos anos de 1818, e 1819 a Ilha grande de Joannes, 
ou Marajó, assaz importante, para passar revista à Legião Miliciana daquela 
Ilha; examinar as suas costas sobre o Oceano, e inspecionar as consideráveis 
Fazendas de gados, e mais Estabelecimentes pertencentes a sua Magestade, 
de que provêm grandes Rendimentos à Fazenda Real; e finalmente tomar 
conhecimento do estado da propagação dos gados em geral; objeto muito 
importante, por ser um dos principais recursos para a subsistência dos povos 
daquela Capitania.

Mandou reparar, e concertar as Fortalezas de Macapá, da Barra, e do 
Castelo.

Conservou sempre em bom estado as estradas, pontes, e valas do Piri, 
obra agradável, e utilíssima pelos beneficios, que dela resultam à comodidade, 
e saúde pública.

Pela sua influência, e coadjuvação fizeram os honrados Negociantes 
do Pará uma muito decente casa de Praça de Comércio, que está concluída.

Pela mesma influência se construiu debaixo da inspeção da Câmara uma 
nova ponte de pedra, que não havia, muito cômoda para desembarque das 
Fazendas, e gêneros, e que vem terminar ao largo do Pelourinho…

Promoveu o estabelecimento de dois aldeamentos de índios um no Rio 
Negro outro no Rio Tocantins.

Não devemos omitir a animação que deu aos Estudos, que se achavam em 
alguma parte interrompidos, fazendo que se continuassem como foram: os do 
Primeiro Ano Matemático e Desenho, Filosofia Racional e Moral, Retórica, e 
duas cadeiras de Gramática Latina. Deu à abertura de todas estas Aulas em um 
dia para isso destinado toda a solenidade, que julgou conveniente para inspirar 
o respeito e veneração, que se devem às Artes, e às Ciências, assistindo a este 
ato, que se fez em uma das Aulas do Seminário, os Magistrados, a maior parte 
do Clero tanto Regular, como Secular, a Oficialidade dos Corpos de Primeira 
e segunda Linha, os Principais Empregados Públicos, e outras pessoas de 
representação daquela Cidade. Recitou ele Govenador um eloquente discurso, 
que tinha por objeto animar, e convidar a mocidade à aplicação, e amor às 
Ciências, e recomendar aos Pais de família toda a vigilancia, e cuidado em 
fazerem dar a seus filhos, uma boa educação, o que revertia em vantagem da 
Sociedade; e seguiram-se depois cada um dos Professores destinados para as 
diversas Aulas, recitando uma Oração análoga ao objeto do seu Magistério.
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Terminaremos aqui, para não parecermos exagerados, a enumeração 
dos fatos do Governo do Excelentíssimo Conde de Villa Flor na Capitania 
do Pará, tendentes a fazê-la prosperar, e a felicitar os seus habitantes.

Porém seja-nos lícito acrescentar que foi por estes motivos que um grande 
número destes habitantes, e dos mais principais, dirigiram a Sua Magestade 
uma súplica, pedindo que o mesmo Excelentíssimo Conde continuasse a 
governar aquela Capitania.

Foi por estes motivos que o Clero, e a Oficialidade dos diversos Corpos 
de Linha fizeram separadamente uma semelhante petição. Foi por estes moti-
vos que muitos oficiaes Militares, e Empregados Civis requereram ir servir 
naquela Capitania debaixo das suas Ordens.

Foi por estes motivos finalmente, que nós sabemos de boas fontes 
que o comportamento daquele Governador tem sido elogiado fora dos 
Domínios Portugueses, em consequência das notícias, que levavam do Pará 
os Estrangeiros, que ali aportavam, e a quem ele fazia sempre o melhor 
acolhimento quando se faziam dignos disso.

Julgamos portanto ter dito quanto é bastante para que os nossos Leitores 
fiquem convencidos da falsidade, e calúnia do artigo, que nos propusemos a 
refutar, e que uma mui diversa ideia, e conceito se devem formar do caráter 
do Excelentíssimo Conde de Villa Flor não só como mancebo de nobres, e 
honrados espíritos segundo a expressão do Redator do Português; mas como 
um Homem de grandes esperanças para o serviço da Nação pela sua ativi-
dade, talento, e desejos de cumprir com honra, e exatidão os seus deveres, do 
que tem dado provas não equívocas,4 tanto servindo em toda a Campanha 
da Península, como governando o Pará no limitado espaço de dois anos, e 
nove meses.

Nós assim o esperamos porque se o Autor daquele artigo julgou dever 
ser acreditado sem dar testemunho, nem prova alguma do que dizia, com 
muita maior razão nós o devemos pretender, e a isso temos direito, por que 
em parte já citamos os Escritos Públicos, em que aquele Governador tem sido 
tão distintamente elogiado; e do mais que dizemos ou existem os públicos 
monumentos, que falam por si só, ou documentos autênticos, que abonam 
a verdade, e cuja existência afiançamos, porém que não podemos agora 
apresentar como desejávamos por vivermos longe do Pará, onde existem 
estes documentos.

4 No Diário do Governo de 8 de Janeiro de 1821 número 7 se acha contemplado o 
Excelentíssimo Conde de Villa Flor na Relação dos Oficiaes do Estado Maior do 
Exército com a condecoração da Cruz número 1, que mereceu pela efetividade de seis 
campanhas, que fez no Exército de Portugal, e que lhe foi designada pela Comissão 
Militar para isso destinada.
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Perante os Céus, e a Terra, perante o reto Juiz da opinião pública, nós 
citamos a Manoel da Costa para que apresente as provas dos horrorosos 
fatos atribuídos ao despotismo, e arbitrariedade do Governador do Pará: que 
mostre com a clareza, e autenticidade, com que semelhantes fatos devem ser 
produzidos para serem acreditados, que foi a filha do seu antagonista, quem 
propôs ao Governador os intereses de seu Pai; proposição esta, que o Autor 
muito de propósito apresenta logo no princípio para sobre ela assentar a 
máquina daquela famosa calúnia, e obter deste modo o desejado fim das suas 
malévolas intenções; que mostre como o Governador atropelou toda a Justiça: 
que mostre que ele foi à meia-noite de Capote acompanhar os seus satélites 
prendê-lo: que mostre por que modo ordenou ao Comandante da Fortaleza 
da Barra que o envenenasse: que mostre como fosse sentenciado sem legali-
dade alguma: que mostre como se subornaram testemunhas e Magistrados: 
que faça patente ao mundo a verdade de tudo isto, e do mais que falsamente 
refere; que o mundo conheça com indignação, e espanto toda a perversidade 
do caráter daquele Governador, e que este seja então condenado à execração 
pública. Porém não, Manoel da Costa nada disto prova, julgou bastante 
lançar sobre o papel aquelas proposições gratuitas para logo ser acreditado, 
calculando muito mal sobre o futuro, e sobre as circunstâncias, esperando 
talvez que ninguém tomasse a justa, e digna empresa de desmenti-lo, ou que, 
se alguém o fizesse, tarde chegaria ao conhecimento do público, quando 
já os seus mortíferos golpes tivessem retalhado o crédito e honra daquele 
Governador; e se por esta maneira, como se deixa ver de algumas expressões 
do mencionado artigo, julgou fazer um serviço à causa do estabelecimento 
de uma nova Constituição, miseravelmente se iludiu, porque esta causa não 
carecia de um tão abjeto, e insignificante servico, que mais concorreria para a 
desonrar do que para a enobrecer; por isso que, tendo ela por base a justiça, a 
verdade, a moderação, a ordem, e a conservação dos mais sagrados direitos, 
não precisava de vítimas para a sua geral adoção, sacrificadas pela calúnia, 
e pela mentira.

Pedimos ultimamente aos nossos Leitores que prestem a sua atenção, e 
justiça de sentimento às reflexões, que vamos fazer sobre o último parágrafo 
do artigo, que temos refutado.

“Pela Galera Prazeres e Alegria (diz o Autor) soube-se que no Pará muito 
se fala sobre Constituição. Os ânimos aí estão mui dispostos pelo apuro, em 
que os pôs o descarado despotismo do último Governador.”

O Autor não refletiu que expressando-se desta maneira, comprometeu 
os habitantes do Pará, de quem ele confessa ter recebido benefícios, e injuriou 
o seu estado de luzes, e civilização: porque 1.º Se o nosso amado Soberano 
por uma inspiração divina, pela sua iluminada política, pelo seu reconhecido 
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amor para com seus vassalos, e pelo respeitável órgão de um Anjo tutelar, O 
Serenissimo Príncipe Real, O Senhor Dom Pedro d’Alcântara, não se dignasse 
manifestar os seus paternais desejos para a adoção de uma Constituição 
liberal para felicidade dos Povos Portugueses em todos os seus Domínios; 
mas sim ao contrário oferecesse um partido de oposição ao estabelecimento 
de uma tal Constituição no Brasil, os habitantes do Pará estavam neste caso 
comprometidos com o seu Soberano, porque os seus sentimentos já estavam 
por aquele artigo manifestados. 2.º Se a causa da disposição dos ânimos 
para ali se adotar a Constituição era unicamente “o apuro em que os pôs o 
despotismo do último Governador” esta causal dá uma muito baixa ideia dos 
conhecimentos daqueles habitantes, porque faz supor que eles não tinham ideia 
das vantagens desta Constituição, e da justiça dos seus princípios, e que para a 
adotarem era precisa a força do estímulo de um descarado despotismo, e não 
a força da íntima convicção: 3.º finalmente se esta era a causa da disposição 
dos ânimos, então não existia tal disposição, porque não existia a causa.

O Autor não aponta fato algum, que prove este descarado despotismo. 
Quais foram os ataques feitos aos direitos de propriedade, à liberdade pessoal, 
ou aos intereses particulares? Que o Autor nos aponte um só exemplo, e nós 
ficaremos convencidos. Voltemos porém o quadro, e veremos ao contrário 
de tudo isto naquele Governador um espírito de bonomia sempre disposto a 
fazer o bem por prazer, e satisfação própria; veremos para mais de quatro-
centas pessoas, cuja situação no tempo do seu governo melhorou ou já em 
representação, ou em fortuna. Porquanto além das duas Promoções, que fez 
para os Corpos de primeira linha, como já dissemos, com vantagem para 
tantos Oficiais, estava sempre pronto a levar à Augusta Presença de Sua 
Majestade a justiça, e o merecimento dos Indivíduos, que pelos seus serviços 
se faziam dignos das graças, e prêmios do Soberano. Que o testifiquem os 
Eclesiásticos, os muitos Militares, Magistrados, Negociantes, e os muitos 
empregados civis, que ou foram condecorados com distinções honoríficas, 
ou foram premiados com aumento de ordenados, soldos, ou pensões. Que o 
digam as desamparadas viúvas de alguns Militares, que obtiveram pensões 
para socorro da sua subsistência, e de seus inocentes órfãos. Estes testemu-
nhos estão vivos, e podemos certificar que eles se horrorizarão, até por um 
sentimento de gratidão, de ouvirem uma tão caluniadora invectiva contra o 
seu benfeitor, e verterão lágrimas de saudade, que honrarão a sua memória 
não só naquela Capitania, mas em toda a parte, onde as suas virtudes, e estes 
fatos são conhecidos.
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[RELAÇÃO DOS DESASTROSOS ACONTECIMENTOS 
SUCCEDIDOS NA VILLA DE SANCTOS DA PROVINCIA DE S. 
PAULO NA NOITE DO MESMO DIA 28 DE JUNHO DE 1821...]

SANTOS 1° DE AGOSTO DE 1821.

Quanto mais se vive mais se vê, e Coisas as mais estranhas, e inesperadas. 
Tal é o fato, que se reconta.  Santos, Praça marítima da Província de São 
Paulo, tendo solenizado no dia 28 de Junho do corrente ano a instalação 
do Governo Provisório da Província, para o que concorreu ao Paço do 
Conselho sua Nobreza, Clero, e Povo, o primeiro Batalhão do Regimento de 
Caçadores de sua guarnição, e Tropa da segunda Linha da mesma Praça, a 
jurar as bases constitutivas da Nação, as Leis estabelecidas, e obediência ao 
Governo, tudo com o maior patriotismo, dando manifestos testemunhos de 
seu geral contentamento: é na noite desde mesmo dia, que passava a datar a 
época de sua Regeneração, das onze horas por diante, quando seus habitantes 
adormecidos pelo gozo, por que se permitiam passar, repousavam no maior 
silêncio no seio de suas famílias, é, e o digo com o mais horrível espanto, que 
despertada a Povoação pelas Caixas, e Cornetas de guerra a tocar rebate, 
tiros etc., que vê por instantes se lhe cortar o fio de sua incauta vida por um 
bando infernal de Salteadores saídos de improviso do centro de seu terreno. 
O infame, e execrável primeiro Batalhão de sua própria guarnição, mas feliz-
mente já extinto, é o Autor de semelhante catástrofe, a mais cruel, sanguinária, 
e inaudita! Apoderado de todas as armas, Parque de Artilharia, Pólvora, Bala 
Nacionais, e mesmo do Forte da Villa, rebela-se, amotina, abre por força a 
prisão Militar solta presos, mete entre si, e ataca as Casas, até das próprias 
Autoridades Civis e Militares, grita contra elas em altas vozes; morram, faz 
tocar a degolar, avança, disparam tiros com bala, e obra contra as mesmas 
os maiores, e ultrajantes insultos, e põem a aflita, e assustada Vila em cons-
ternação, sobremaneira, que tudo são lágrimas, gemidos, abandono de casas, 
e o fugirem seus habitantes para o mato sem sustento, nem abrigo. Força a 
se lhe pagar soldos arbitrários, e recebe ante a sua oficialidade debaixo de 
tiro de Canhão. Desde o dia primeiro de Julho até o de cinco comete com o 
mais atrevido descaramento as maiores atrocidades. Mata, rouba, desola, põe 
em Viuvez, e Orfandade a Povoação. Mata, rouba, e afugenta a Tripulação 
da Marinha: estraga seus Vasos, e larga-os à discrição do tempo, e pretende 
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concluir tão desastrosa cena por reduzir a cinzas a Povoação, e fugir com 
seus despojos. A Onipotente, e reparadora Mão, embaraçando a execução 
de tão infernal projeto, faz chegar os gemidos do aflito, e consternado Povo 
de Santos à notícia de seu Governo Provisório. Eis que imediatamente seus 
solícitos cuidados em manter a ordem pública fazem sem perda de tempo 
sufocar a rebelião, e livrar Santos da sua total ruína. Com efeito, raia o dia 
seis de Julho, aparece a Expedição Resgatadora, que atacando com valor, e 
braveza os malvados, amarra-os quase todos, e mete-os em prisão; e põem 
Santos a alvo. Suas feridas ainda abertas, ensanguentadas a fazem duvidar 
de seu inteiro restabelecimento: é porém de esperar, e com toda a confiança 
da eficácia dos remédios, que não cessa o Governo de aplicar-lhe, e que estão 
a seu alcance, que Santos não só sare, e se restabeleça inteiramente, como 
passe com toda a Província a um melhor, e mais saudável estado, e que faça 
Inveja de outras.

Carta que o Corpo do Comércio da Praça de Santos escreveu ao Governo 
Provisório da Província, felicitando-o de sua Instalação e agradecendo-

lhes o Socorro, que lhe expediu para a restauração da Villa.

Os comerciantes da pacífica e mansa Praça de Santos, entreposto da 
Província de São Paulo, cheios do mais profundo respeito, apresentam-se à 
Respeitável Presença da Excelentíssima Junta Provisória do Governo desta 
Província; e cheios de prazer, felicitam a Vossas Excelências, e se congratulam 
da instalação do mesmo Governo.

Já será presente a Vossas Excelências o nosso solene e fiel Juramento nos 
Paços do Conselho desta Vila no dia vinte oito de Junho às Bases constituti-
vas da Nação, às Leis estabelecidas, e à plena Obediência ao Excelentíssimo 
Governo Provisório. Por esta, o ratificamos, oferecendo-nos com nossas 
pessoas, sangue, e todo nosso haver, e com a Maior pureza de nossos corações, 
e como em penhor de nossas fidelidades, ao serviço Público da Nação. Este 
dever, o Primeiro de nossas Honras, e amor Nacional, querendo cumprir; 
e levá-lo à Presença de Vossas Excelências imediatamente, foi sufocado, e 
surpreso pelos desastrosos acontecimentos da noite do mesmo dia vinte oito, 
e dos seguintes, praticados pelos rebeldes amotinadores da segurança e tran-
quilidade Pública, os malvados, infames, e para sempre detestados infratores 
do juramento, que no sobredito dia vinte oito em concurso tinham prestado; 
e é com maior horror e espanto, ainda sem poder falar, que os nomeamos 
para conhecimento da Nação; malvados, que mascarados da nobre, e guer-
reira veste do primeiro Batalhão do Regimento de Caçadores desta Província, 
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tinham a seu cargo a segurança pública desta Vila, e o fazer respeitar as duas 
Autoridades. Felizmente, graças ao Altíssimo! fomos salvos de nossa total 
ruína no dia seis do corrente pelas prontas e sábias providências de Vossas 
Excelências, dando-nos pela primeira vez, e a todo o Mundo um constante 
firme, decisivo, um indelével testemunho de seus paternais desvelos pela 
conservação Pública, e Salvação de toda esta Província. Sim Excelentíssimos 
Senhores! foi salva Santos pelos prontos socorros de Vossas Excelências, pela 
Honrosa, Nobre, e Eficaz cooperação dos Ilustres, e Distintos Encarregados 
da Expedição Resgatadora, de todos os Nobres, e Valentes Guerreiros da 
mesma, dos Dignos Possuidores da Nobre denominação do segundo Batalhão 
do sobredito Regimento, que fiéis a seus deveres, e à Honra de seu juramento, 
tem-se mostrado dignos defensores da Pátria, e dignos herdeiros da Herança 
Paulopolitana e Portuguesa. Rendemos a Vossas Excelências as devidas 
graças por tão relevante serviço, feito a nossa Província, e a toda a Nação. 
Entregues e confiados aos Paternais Cuidados de Vossas Excelências descan-
samos, e contamos com o inteiro restabelecimento de nossa tranquilidade e 
sossego Público desta Província. Recomendamos às Altas atenções de Vossas 
Excelências todos os Guerreiros, que concorreram para a nossa Salvação, e 
que com denodo e Honra souberam cumprir a sábia e providente comissão, 
e concorreram para tal glorioso serviço, recomendáveis por isso: O mesmo 
fazemos a respeitos dos, segundo Sargento Carlos José Pinheiro, Sargento de 
Brigada Sebastião Xavier de Souza, segundo Sargento Manoel Arcanjo; todos 
do predito Regimento, que por seus arriscados fatos, e honrada conduta, 
de que serão Vossas Excelências informados pelos mesmos Ilustríssimos 
Encarregados da  Expedição Resgatadora, tiveram mão, e concorreram para 
se não ultimar a inteira ruína desta Vila, como projetavam nossos ímpios 
inimigos. Postos com o maior dos respeitos, e Submissão aos pés de Vossas 
Excelências lhe beijamos as mãos. Deus guarde a Vossas Excelências por 
muitos anos. Santos 11 de Julho de 1821. Ilustríssimos e Excelentíssimos 
Senhores Presidente, e Deputados da Junta Provisória do Governo desta 
Província. – Assinados – José Antonio Vieira Carvalho – José Carvalho da 
Silva – Caetano Antonio Pereira de Barros – Venâncio Antonio da Roza – José 
Toribio Martins – Bernardino Antonio Vieira Barboza – Manoel Antonio 
Alves de Paiva – Romão José Florindo – João Xavier da Costa Aguiar – Bento 
Tomás  Vianna – Francisco Xavier da Costa Aguiar – Francisco Xavier da 
Costa Aguiar – Bento Thomas Vianna – Francisco Xavier da Costa Aguiar – 
Francisco Xavier da Costa Aguiar Filho – Cipriano da Silva Proot – Januario 
José da Silva – Manoel de Alvarenga Braga.
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Carta que o Excelentíssimo Governo Provisório escreveu ao Corpo de 
Comércio de Santos em resposta.

O Governo Provisório recebeu a Carta, que o Corpo dos Comerciantes 
dessa Vila lhe dirigiu a 11 do corrente, retificando o Juramento prestado em 
o dia 29 do mês passado, expondo as atrocidades cometidas pelos infames 
Soldados do extinto 1.º Batalhão do Regimento de Caçadores, agradecendo 
ao Governo a presteza com que fez sufocar uma tal rebelião com a prisão 
dos facinorosos, que cometeram tantas mortes e tantos roubos; e finalmente 
recomendando os bons serviços que tem prestado a Deputação Militar, e o 
bravo 2.º Batalhão do mesmo Regimento, que tão denodadamente atacou, e 
surpreendeu aqueles malvados; e outrossim o três Inferiores daquele extinto 
1.º Batalhão, que, longe de acompanharem seus companheiros em tais delitos, 
procuraram quanto puderam evitá-los. O Governo Provisório reconhece no 
Corpo do Comércio dessa Vila os generosos sentimentos dos bons Patriotas 
Portugueses, agradece a confiança, que nele tem, a qual se realizará, que for 
necessário a benefício do Comércio, e da segurança individual de cada um 
dos moradores desta Província; e tendo já o Governo felicitado os moradores 
dessa Vila por estarem livres daqueles infames roubadores, e assegurado a 
Expedição resgatadora de quanto o Governo a toma debaixo das suas vistas 
para atendê-la, afirma ao Corpo de Comércio, que igual atenção há de pres-
tar aos três Inferiores recomendados. Deus guarde a Vossa Senhoria. Palácio 
do Governo de São Paulo 16 de Julho de 1821. – João Carlos Augusto de 
Oeinhausen, Presidente – José Bonifácio de Andrada e Silva, Vice Presidente 
– Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Secretário – Senhores Coronel José 
Antonio Vieira Carvalho e mais Comerciantes da Praça de Santos.

Proclamação.
Nobres e Valentes Guerreiros da Deputação Militar e Expedição

 Resgatadora de Santos.

O Gênio malfazejo, que não cessa de promover-nos males, Cioso da tranqui-
lidade desta Vila, pretendeu destruí-la, e homens mal intencionados alucina-
dos pela destrutiva mão, e que de nenhum outro nome são dignos, que o de 
malvados, puseram desde dia 29 de Junho até o de cinco do corrente a nossa 
Habitação, o antigo Berço de Vossos primeiros Progenitores em Consternação, 
matando e roubando Vossos concidadãos, sem respeito às Cinzas de Vossos 
Maiores; deixaram a pais sem filhos, a Viúvas sem maridos, e a filhos Órfãos, 
e a nossa Marinha mercante em deplorável abandono. Nossas lágrimas, e 
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gemidos levados ao Paternal Governo de nossa Província, ele imediatamente 
gritou por vós em nosso Socorro; e Vos anuindo a seus Votos, sem perda de 
um só instante, vos despenhastes, como Leões bravos, pela escabrosíssima 
Serra de Paranapiacaba, entre as trevas da tempestuosa noite do dia três do 
corrente, e saltastes no memorável porto, a que tendes posto o bem merecido 
nome Salto da Honra. Com denodo e honra atacastes e surpreendestes nossos 
infames opressores, vossos vis inimigos; Ei-los! Em vossa guarda para lhes ser 
dada a justa punição de seus Crimes; pusestes em sossego nossa Habitação, e 
vossos Concidadãos livres do jugo, que os oprimia. Vosso glorioso Serviço, 
com o qual oferecestes à Pátria, e ao Governo uma nova garantia de Vossa 
fidelidade, cobriu Vossas frontes de imortal Louro, adquiriu-vos um justo 
título à estimação pública, e nos fastos da História um renome. Eia pois Bravos 
e Honrados Guerreiros! Continuai a fazer respeitar o antigo Berço de vossos 
Progenitores e a fazer repousar em sossego suas respeitáveis cinzas. Honra, 
Glória, e Fama eterna à Deputação Militar, e à Nobre Expedição Resgatadora. 
Seu patriotismo e Lealdade os fazem dignos de nossas bênçãos. Viva a nossa 
Santa Religião. Viva El Rei o Senhor Dom João Sexto, e sua Real Dinastia. 
Viva a nossa Constituição. Viva o nosso Paternal e Excelentíssimo Governo. 
Vivam os Heróis da Deputação Militar, e da Expedição Resgatadora, Santos 
vinte e dois de Julho de 1821.

Os Habitantes de Santos

Os Habitantes de Santos, desejando concorrer da sua parte para se dar à 
expedição Resgatadora um autêntico testemunho de sua gratidão, e profunda 
estima pela constante fidelidade, e intrepidez, com que se houve na restauração 
desta Vila no dia seis de Julho, continuou nos seguintes a restabelecer o seu 
Sossego Público, subscreveram com a quantia de três Contos e vinte e seis 
mil réis que foi dirigida ao Ilustríssimo Coronel do Regimento de Caçadores, 
para fazer distribuir pelas Praças da mesma expedição.

José Carvalho da Silva.

____________________________________________________________
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O ADMINISTRADOR DA TYPOGRAPHIA NACIONAL,

AO PUBLICO.

COM a Gazeta n.º 104 se distribuiu aos assinantes dela a Representação, 
que a Sua Majestade Imperial dirigiu ao Excelentíssimo Procurador Geral 
desta Província Joaquim Gonçalves Ledo, na qual fazendo a Apologia da 
sua conduta, vai ao mesmo tempo estendendo uma culpação geral ao gênero 
humano, sem que da sua acusação escapasse a Typographia Nacional, a 
quem imputa ter impresso uma Proclamação sem assinatura com ataque 
manifesto da Lei.

Como o Excelentíssimo Apologista, fazendo publicar pela imprensa uma 
Representação, que levara à Presença Augusta de Sua Majestade Imperial 
parece querer submeter a decisão da sua causa ao Juízo do Público, vê-se o 
Administrador na precisa urgência de apresentar ao mesmo Público impar-
cial as razões, que abonam o seu procedimento, e que mostram ou a plena 
ignorância, ou a má fé, com que naquela Apologia se ataca sem pejo o crédito 
das pessoas empregadas no referido Estabelecimento.

Todos sabem a forma porque deixou regulada a Typographia o Senhor 
Dom João VI no Decreto de 2 de Março de 1821, que estabeleceu uma 
contenda polêmica entre os Censores, e Editores de qualquer obra, cujo 
método se observou até que Sua Majestade Imperial, então Regente do Brasil, 
Mandou por Portaria da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino de 28 de 
Agosto do mesmo ano que ficasse cessando a revisão prévia, e se observasse 
a este respeito o que determinava na Lei novíssima.

Como porém a referida Lei chamasse para responder pelo abuso da liber-
dade de Imprensa ao Impressor na falta do Autor, e Editor da obra, a Direção 
da Typograhia, que não devendo rever as obras, não podia responsabilizar-se 
pelo abuso delas, determinou ao Administrador, que não mandasse imprimir 
coisa alguma sem que viesse reconhecida por Tabelião Público a assinatura da 
pessoa, que devia responder pelo abuso, se o houvesse: e levando à Presença 
do mesmo Senhor o que a este respeito estabelecera para regulamento da 
Oficina; foi-lhe ordenado em Portaria de 8 de Outubro de 1821, que sendo 
o Editores das obras pessoas conhecidas, bastava a sua assinatura, ainda que 
não reconhecida.



400

Continuou sem alteração esta prática até que por Portaria de 15 de 
Janeiro do corrente ano se Determinou que se publicassem com as obras os 
nomes dos que se responsabilizavam por elas; porém logo em 19 do mesmo 
mês, se Mandou reduzir este negócio ao estado em que estava, suspendendo-
-se o efeito daquela Portaria de 15 pela de 19 de Janeiro, que se publicou na 
Gazeta n. 11 de 24 do mesmo mês, e pela qual expressamente se ordenava 
que a Typographia não embaraçasse a publicação de Escritos anônimos; 
porquanto pelo abuso deles responderiam as pessoas, que a Lei indicava.

Ficou portanto esta última Portaria servindo de Regulamento então à 
Typographia Nacional, única que existia, e depois as mais que se erigiam; 
das quais todas saíram papéis uns sem nome, outros com nomes supos-
tos. Porventura as subscrições do Amante Leitor, Amigo dos Amigos, um 
Aventureiro, um Espião do Despotismo, e outras que apareceram em um 
Periódico, em que Sua Excelência também fazia favor de instruir o Público 
com suas lições, não eram e não são equivalentes a nenhuma assinatura, pois 
se ocultava o próprio nome do Editor? Só o Excelentíssimo Apologista é que 
poderá pôr em dúvida esta verdade: da qual se esqueceu quando sem conside-
ração fez o seu ataque à Typographia Nacional, que cumpre religiosamente, 
e não posterga as Ordens, e Leis por que felizmente se Governa este Império.

O Público ilustrado à vista da falta de sinceridade, com que se argúi nesta 
parte a referida Typographia, fará respeito do resto daquela Representação o 
juízo, que merece um escritor, que não tem pejo de faltar à verdade em papéis, 
a quem de seu moto próprio deu a maior publicidade possível.

Um ataque verdadeiro, que Sua Excelência podia fazer à Typographia 
Nacional, e de que ela não poderia facilmente defender-se é de imprimir obras 
a quem lhes paga mal; e produzir em prova desse acerto o seu Reverberio (ou 
Reverbero como lhe chamou estrangeiramente) que sendo removido da dita 
Typographia há muitos meses ainda se não pode pilhar o Saldo de 80$000 
réis que ficou devendo aquele Periódico; sendo para notar que anunciando 
no Correio a cessação daquele Escrito por ter já conseguido o seu fim, não 
se tenha lembrado de satisfazer a quem lhe prestou os meios conducentes ao 
mesmo fim.  

_____________________________________
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BREVE EXPOSIÇÃO
DOS FACTOS ACONTECIDOS NESTA CAPITAL

DEPOIS DO DIA 9 DO CORRENTE MEZ DE JANEIRO

Não há pessoa alguma um pouco versada em assuntos Históricos; e 
Militares, a quem seja desconhecido o antigo, inegável axioma de que a 
subordinação, e obediência às autoridades Constituídas formam a divisa, e 
o caráter distintivo da Classe Militar. Jamais esta força passiva, como devi-
damente a intitula o Projeto da Constituição Nacional, deve ter ingerência 
alguma no governo, e direção do Estado: jamais lhe pertence decidir, se esta, 
ou aquela medida do poder Executivo foi justa, ou injusta, legal, ou ilegal, 
útil, ou danosa e muito principalmente não atacando elas a ordem de coisas 
estabelecida. Quando esta preciosa subordinação, e obediência, ou por pérfidas 
insinuações de Chefes degenerados, ou por decadência da Disciplina se vê 
abalada, e destruída, a pátria então está em perigo; pois aqueles mesmos; a 
quem os demais Cidadãos pagam, e sustentam como mantenedores da ordem, 
e público sossego vem a ser os mais funestos, e detestáveis inimigos de toda 
a paz, e tranquilidade. Nós acabamos há pouco de ser tristes testemunhas, e 
quase desgraçadas vítimas desta indubitável verdade. 

Havia já algum tempo que a Divisão Portuguesa Auxiliadora aqui resi-
dente com o fim de coadjuvar a Força do País nos seus laboriosos deveres, 
parecia aos olhos imparciais exercer muito a raia, que a sua situação, e estado 
lhes impusera. Um pequeno número de Oficiais desorganizadores arrastando 
após si alguns outros imprudentes, e o restante deles aliás beneméritos, mas 
seduzidos pelo espírito de corpo, se permitiam, e toleravam à Soldadesca 
desenfreada criminosos excessos. Expressões audaciosas e mesmo insultado-
ras, que rapidamente circulavam e anunciavam intenções, sinistras, davam 
bem a entender que a Divisão procurava opor-se com violência à torrente da 
opinião, que tão determinadamente se havia manifestado nesta; e atraíam 
sobre aquele corpo uma espécie de aversão, que eles mostravam retribuir 
com igual porção de má vontade. Estes Vulcões, que jaziam, por assim dizer, 
apenas escondidos debaixo das cinzas, ameaçavam a todos os momentos a 
sua explosão: receava-se que esta fosse violenta e destruidora. Expliquemos 
com maior clareza o que somente enunciamos.
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É de todos conhecida a desagradável sensação, que nesta Cidade do Rio 
de Janeiro produziram as últimas Determinações do Soberano Congresso, 
as quais sendo talvez ditadas por um sincero desejo de felicidade Nacional 
pareceram contudo não tender a este suspirado fim. Sem me dilatar em refle-
xões num artigo, que segundo o merece a sua imponderável importância, 
tão ampla, e variadamente tem sido tratada por penas muito mais hábeis, 
e elegantes em diversos opúsculos aqui publicados, e que nada deixam a 
desejar; passarei rapidamente à simples relação dos fatos. Entre as referidas 
Determinações; aquela, que por seus prontos, e inevitáveis efeitos mais sensível 
se fazia aos povos, e exigia portanto as mais urgentes providências, era sem 
dúvida a remoção da Pessoa de Sua Alteza Real o Príncipe Regente do Brasil, 
que privando este Reino de um indispensável centro, e necessário ponto de 
apoio preparavam de antemão não só a dissolução das nossas províncias, mas 
ainda os males, e os horrores da Anarquia. Foram estes os motivos, e bastan-
temente poderosos, que moveram os habitantes desta a dirigir suas instantes 
reclamações, e súplicas ao Senado da Câmara a fim de as fazer chegar ante 
a Augusta presença de Sua Alteza Real.

Com efeito no dia 9 do corrente entre solene pompa, e religioso silêncio; 
escoltado de brilhante e numeroso concurso, o Senado se dirigiu aos Régios 
Paços a oferecer os votos do povo, que representa, e que em número de 
algumas mil assinaturas reforçavam os Requerimentos em que se expunha 
a Justiça de nossas pretensões tendentes a demorar o regresso de Sua Alteza 
o Príncipe Regente até ulteriores deliberações das Cortes Nacionais. Não 
hesitou Sua Alteza Real, conhecendo bem ser esta a vontade dos povos desta 
Província, a qual coincidia com a que pouco antes manifestara por ofício seu 
a Junta Governativa da de São Paulo; em anuir benignamente a tão justo, 
e incriminável pedido. O povo, que via assim preenchidos em parte os seus 
mais caros desejos, e desfeita ao menos por algum tempo a negra nuvem, que 
lhes assombrava a vista, procurou desafogar o seu júbilo nas costumadas 
demonstrações de prazer: iluminando espontaneamente as frentes de suas 
moradas, sem praticar contudo excesso algum que pudesse ofender a delica-
deza daqueles, que pensavam de diverso modo.

Mas apesar de toda esta louvável, e rara moderação, pressentiu-se 
desde logo que alguns Oficiais da Divisão Auxiliadora manifestavam um 
rancoroso desgosto contra tão inofensivos sinais de satisfação, e alegria. 
Discursos insolentes, e atrevidos, em que referem haver um deles chegado 
a proferir – que levaria o Príncipe preso à ponta da sua espada – e mesmo 
uma mal disfarçada dissimulação faziam justamente recear algum próximo, 
e funesto rompimento. Viram-se Soldados arrancar importunamente com ar, 
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e palavras ameaçadoras os Editais, que a Câmara fizera afixar nas esquinas, 
e em que publicava a grata resposta, que Sua Alteza Real houvera por bem 
dar o que lhe tinha sido requerido. E para remate de todos estes insultos, e 
desatinos, viu-se ao anoitecer do dia 11, o 3o e último das iluminações, uma 
porção avultuada de Soldados dos Batalhões 11, e 15, divididos em magotes 
de 30 e 40 homens armados de paus passear tumultuosamente as ruas da 
Cidade espancando alguns Cidadãos, por quem não haviam sido de maneira 
nenhuma provocados. Este passo que encheu de bem fundados temores um 
povo não afeito a praticar, ou a ver praticar semelhantes insolências, indignas 
de uma tropa, que se diz disciplinada, e atentatórias à ordem; e segurança 
pública, foi seguido de outros, muito mais indesculpáveis, e horrorosos.

Às 10 da noite, estando tudo em quietação, e repouso; só não descansa-
vam os malévolos, que pretendiam sacrificar ou a seus ressentimentos, ou a 
seus interesses particulares a tranquilidade, e as vidas dos Cidadãos, e acen-
der barbaramente o facho da Discórdia, e da Guerra Civil. Soube-se que no 
Largo de Moura, onde existia o Batalhão 11, a quem se reunira o Parque da 
Artilharia No 4 (e depois, durante a madrugada o Batalhão 15) os Soldados 
carregavam as armas, e tomava tudo uma aparência hostil: que o Ex-General 
Avillez polida, e intempestivamente fora despedir-se da Soldadesca, e ali havia 
sido acolhido no meio de estrepitosos vivas: que a tropa enfim não queria 
consentir a demissão daquele Oficial, apesar de ter sido por ele mesmo implo-
rada; e concedida naquele dia pela Suprema Autoridade. Pode acaso haver 
coisa mais estranha, do que ver alguns Corpos Militares escolherem a seu 
arbítrio, e designarem a seu capricho qual deva ser, ou não o Chefe da Força 
armada! Se toleramos hoje que as Coortes Pretorianas elejam, ou deponham 
o seu General; amanhã teremos a lanços o Império!

Então se imaginou que um plano talvez mais vasto, e cheio de maldade 
tivera sido projetado; e que não era sem algum fito extraordinário que estes 
homens desorganizadores haviam chegado a semelhante extremo. A ansiedade 
e a perturbação se apoderaram dos espíritos de um povo pacífico, que repou-
sava seguro sob a salvaguarda das Leis, e da proteção daqueles mesmos que 
o traíam: ele ignorava até que excessos poderia avançar quem assim violava 
os mais sagrados deveres, de que havia sido encarregado. Mas não obstante 
todos estes receios, apesar de ignorarem ainda a qualidade do mal, que os 
ameaçava, um avultado número de Cidadãos corajosos correram prontamente 
às armas, a juntar-se à Tropa do País aquartelada no Campo de Sant’Anna, 
naquela noite, e no seguinte dia Campo da honra. Quem esperaria deste 
povo naturalmente brando, e amigo da paz; de quem se pode com verdade 
dizer, como antigamente das Mulheres Espartanas, que jamais haviam visto 
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o fogo inimigo, tamanho brio, e entusiasmo guerreiro? Talvez a nossa alar-
deada fraqueza fosse o alicerce, em que se fundava todo o aéreo edifício de 
alguns pérfidos maquinadores: quanto porém não virão eles frustrados seus 
desígnios, e esperanças!

Raiou o dia 12, augurado de funesto auspício para corações Portugueses: 
dia, em que no meio de uma Cidade populosa se receava o lastimoso espe-
táculo de uma guerra intestina, na qual ainda mesmo a queda, e inevitável 
desgraça do partido agressor, e rebelde era digna de lágrimas, e não podia 
ser comprada senão com o sangue de tantos Cidadãos beneméritos, e fiéis! 
Quatro mil homens, pela maior parte destituídos sim de disciplina, mas 
animados todos de um espírito verdadeiramente patriótico e Marcial cobriam 
a extensão do Campo de Sant’Anna, fazendo brilhar senão a regularidade dos 
uniformes, ao menos a mais perfeita unanimidade de sentimentos, a maior 
alegria, e devoção pela defesa do Príncipe, e da querida Pátria. Concorriam 
a cada momento aos arraiais patrióticos um maior número de bravos, tanto 
dos Corpos Milicianos, que a ninguém queriam cedera a palma em animosa 
disposição e boa vontade; como de todas as classes dos pacíficos habitantes 
desta. Uns ofertavam pela boa causa os seus corpos, e vidas; outros à custa de 
seus bens faziam saborear a abundância, e com ela o mais vivo prazer naquele 
lustroso, e entusiástico acampamento. Quanto eu seria longo; e quanto restaria 
aquém da meta, se intentasse traçar com apropriadas cores o risonho quadro, 
que ali se ofereceu nesse dia aos olhos de todos os verdadeiros Patriotas, de 
todos os amantes da ordem, e da Liberdade Nacional! O peso da opinião 
pública parecia ter já feito pender a vitória para o lado da Justiça.

O Príncipe dividido entre os cuidados de Esposo, de Pai, e de Regente; 
procurando colocar em lugar seguro, e tranquilo seus dois tenros Filhos e a 
Princesa em uma situação assaz delicada: não esquecia ao mesmo tempo o 
que lhe tocava acerca do melhor meio de dispor tudo para um resultado feliz. 
A eleição do Tenente General Joaquim Xavier Curado para Governador das 
Armas, satisfazendo geralmente a pública expectação nos dava no sábio, e 
valoroso General vencedor dos insurgentes da margem oriental do Rio da 
Prata, o mais certo penhor do nosso triunfo. No entanto assustadores boatos 
giravam a Cidade: dizia-se que no morro do Castelo se transportava artilharia 
com o intento de fazer fogo sobre os edifícios: no Largo do Moira viam-se 
os Soldados rugir como Leões famintos, determinados a vender muito caras 
as vidas, e dando os mais manifestos sinais de uma louca, e horrorosa deses-
peração. Não se ignorava que da 2a linha, alguns miseráveis, ou enganados, 
ou levados de pensamentos sinistros, abandonando as suas bandeiras, e os 
seus irmãos de armas, se haviam arredado da estrada da honra, e seguido 
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indignamente o partido da Rebelião. Estes homens (o seu número apenas 
excederia de 20) estes homens.... mas lancemos um denso véu sobre a sua 
conduta: o desprezo e a vergonha bastem a servir-lhes de castigo. O Batalhão 
de Caçadores 3 estacionado na Quinta da Boa Vista conservava aparentemente 
uma restrita neutralidade que se não julgava contudo nem exequível, nem 
sincera, apesar da probidade, e de protestos do seu Chefe.

Assim permanecia tudo em flutuação, e incerteza, à espera do momento 
que ia derramar rios de sangue, e de sangue todo Português; quando às 2 
horas da tarde começou a divulgar-se o rumor, logo confirmado de haver-se 
concluído de ambas as partes; não obstante alguma repugnância, que de um, 
e outro lado mostravam os Soldados por parecer a estes demasiadamente 
honrosa, aos outros porém dura, e aviltante uma Capitulação, e ajuste. Os 
passos que a precederam, e mesmo com exceção as condições, que continha 
são até hoje pouco conhecidas do público, e a mim inteiramente ocultas; além 
do que vimos todos naquela mesma tarde efetuado, transportando-se a Divisão 
Auxiliadora com armas, petrechos, e munições, para o sítio, e quartéis da 
Armação na banda d’além, aonde de presente existe. O restante do dia 12 se 
passou na mais perfeita tranquilidade, como testemunhou com admiração, 
e regozijo uma Cidade inteira, que se davam reciprocamente os parabéns 
da gostosa fruição que à moderada, e natural disposição de todos se devia.

Desta maneira terminou felizmente a prudência o que um valor desre-
grado só conseguiria com tantos, e tão custosos sacrifícios. Cidadãos todos 
de uma Pátria comum; a morte mesma de um inimigo era pouco menos 
lamentável, que a de um Patriota fiel. Triste resultado das Guerras Civis; 
desse horroroso flagelo, que Deus na sua cólera envia sobre a terra para 
punir rigorosamente os crimes dos homens. As acertadas Providências, que 
o governo desde esse momento tem tomado, e mais que tudo a nomeação 
de um Ministério firme, patriótico, e Constitucional asseguram ao honrado 
povo desta leal Cidade, e a todo o Reino do Brasil a estabilidade do sossego, 
e da união, que apetecem; e o triunfo da Causa da Liberdade, da Razão, e da 
Justiça. Triunfo, que só poderá ser desagradável a meia dúzia de ambiciosos, 
que em suas reloucadas cabeças tinham formado sobre a ruína do Estado, 
o plano fantástico do seu particular engrandecimento. Quanto se enganam! 
Debalde eles procuram na escuridão do segredo minar o grande Edifício da 
Confraternidade Nacional, que com tão sólida, e majestosa Arquitetura se 
levanta. Debalde esses outros homens, cujas ações, e discursos restam ainda, 
e restarão gravados na nossa memória, afetam hoje, para iludir os incautos, 
uma hipócrita linguagem de moderação, que tão mal cabe na sua boca. Eles 
se inculcam os propugnáculos da Constituição contra os ataques do odioso 
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Despotismo: como se a Constituição fosse atacada, ou pudesse jamais apoiar-
-se sobre as pontas das baionetas. Perguntai porém a esses Constitucionais 
por excelência o motivo de seus intoleráveis excessos; o motivo; ao menos o 
pretexto de conduzirem às bordas de sua destruição uma Cidade pacífica, e 
sem crime: e eles vos tornarão em resposta – desconfiamos! E ficará pendente 
a ventura, e sossego, dos Cidadãos, o da Pátria das desconfianças, e receios 
de alguns homens desorientados?

Ouvi-os; eles lançam mão dos artifícios da calúnia para derramar o 
corrupto veneno de seus corações sobre as puras intenções de um Príncipe, que 
acaba de fazer-nos os mais solenes protestos da sua sincera adesão à Causa 
Constitucional, e união dos três Reinos. Truncam, e desnaturalizam sem 
pudor os fatos; asseverando que Sua Alteza suplicará ao Soberano Congresso 
a sua remoção! A queixa de se achar reduzido à sorte de Capitão General 
encerra acaso semelhante sentido? Ouvi-os; e encantar-vos-á a filantropia 
admirável, com que lamentam a sorte de um povo, a quem oprimiram, e 
ultrajaram. Mas no meio da doçura de suas insidiosas palavras; por entre a 
pele da mansa ovelha aparecem ainda mal disfarçadas as garras da fera, que 
pretende encobrir-se. No dia 5 de Junho alcançamos, dizem eles, uma vitó-
ria: sacrificamos uma vítima! Sim; nós o sabemos, e uma vítima só não era 
bastante para aplacar os seus furores: queriam enviar agrilhoados a Lisboa, 
ao exemplo dos que remetera esse Bachá de Pernambuco, os entusiastas, que 
denodadamente ergueram a voz em defesa de nosso Foros. Erraram porém 
todos os cálculos da malevolência: a Opinião, essa Rainha das Nações superou, 
e superará todos os obstáculos, que se lhe opõem na sua carreira; escudada 
sempre na Verdade, que com seus brilhantes resplendores para longe afugenta 
as trevas do erro, da calúnia, e da mentira.

RIO DE JANEIRO. NA IMPRENSA NACIONAL. 1822.
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Descripçam das Festas, que se fizeram na Villa de S. Salvador,
Parahiba do Sul, pela Acclamaçam do Senhor Dom Pedro

de Alcantara, Imperador do Brasil.

TENDO chegado a esta Vila no dia 7 de Outubro a fausta notícia de que 
o Senhor Dom Pedro de Alcântara Perpétuo Defensor do Brasil se Dignara 
condescender com os desejos, e votos de todos os verdadeiros Brasilienses, que 
há muito anelavam, para que cingisse o Imperial Diadema desta Considerável 
parte do Novo Mundo, se juntou nos Paços do Conselho, o Juiz, e Vereadores, 
a quem se uniu uma grande porção de povo, pedindo em altas vozes, que se 
fizesse por tão augusto motivo os mais plausíveis festejos; por isso que tudo 
lhes parecia diminuto, à vista do entusiasmo, e Patriotismo de que se viam 
apossados: E querendo satisfazer-se ao ardente amor da Pátria que reverbe-
rava em todos os semblantes, se acordou que no dia 12 fosse aqui aclamado 
o Senhor Dom Pedro Imperador Constitucional do Brasil, e que no dia 9 se 
aprontariam todos os Republicanos para a publicação do Bando, o que se 
fez com a maior decência, e grandeza, saindo a Câmara em companhia dos 
mesmos em grande Gala, sobre soberbos e bem ajaezados Cavalos precedida 
de Música instrumental, escoltada de uma Guarda de Cavalaria Miliciana; o 
que fazia a mais aparatosa vista.

Na noite de onze, concorreram todos à Matriz a assistir a Matinas, que 
se fizeram com pompa e dignidade, assistindo os Párocos das Freguesias da 
Comarca, e todo o Clero, que formavam um vistoso, e considerável coro.

Nessa mesma noite principiou a iluminação pela Vila, que continuou 
pelo espaço de 9 dias, distinguindo-se muitas pela multiplicidade das luzes, 
e variedades de emblemas.

A da Câmara figurava um arco sustentado por 4 colunas, e sobre ele 
se via o Retrato de Sua Majestade Imperial, em transparente, com todos os 
emblemas das Ciências, e Artes, que Ele fará florescer neste Império.

A do Cônego Arcipreste, entre multidão de luzes, aparecia de um lado 
o Retrato de Sua Majestade em pé com ar afável, tendo a seus Pés Portugal 
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figurado em um respeitável velho, vestido de armas brancas, desfeito em 
pranto, com este letreiro:

O Luso reino em pranto se desfaz,
E te pede humilhado a doce paz.

Ao outro lado estava figurado o Rio de Janeiro recostado em frente ao 
Pão de Açúcar, vendo entrar pela sua Barra imensos navios comerciantes, 
com este letreiro:

O Comércio, que em torno ao Mundo gira,
A novos planos com tal bem aspira.

Era igualmente vistosíssima a iluminação do Brigadeiro Comandante, a 
do Juiz de Fora o Doutor José Libanio de Sousa, e muitas outras, que assaz 
manifestavam o prazer e júbilo, que a todos entusiasmava.

No dia 12, dia que fará Época na História do Brasil, dia já entre nós 
memorável, por ser Aniversário do Nascimento de Sua Majestade Imperial, 
concorreram à Matriz a Câmara e os Republicanos de Capa, guarnecida de 
ricas, e custosas bandas, igualmente o Brigadeiro Comandante com a totali-
dade de Oficiais de Patente, e numeroso povo de um e outro Sexo, a assistir 
à Tércia, Missa Cantada, e Oração, que no fim recitou o Reverendo Reitor 
Domingos Ribeiro da Costa, tomando por Tema as palavras do Salmo 117: 
“Hoc [hæc] dies, quam fecit Dominus, exultemus, et lætemur in ea”1 o qual 
certamente desempenhou o seu Ministério, arrancando pela veracidade, e 
energia das expressões, lágrimas de prazer, e aumentando (se é possível) o 
entusiasmo e amor que este povo consagra ao Seu Imperador.

Às 4 horas da tarde, postando-se toda a Tropa, e debaixo do Comando 
do Brigadeiro Comandante Militar José Manoel de Morais imediata aos 
Paços do Conselho, desceu a Câmara, e passando ao meio dela em altas 
vozes com o maior entusiasmo foram dados os solenes Vivas, que Aclamaram 
ao Senhor Dom Pedro de Alcântara Primeiro Imperador Constitucional do 
Brasil, a estas vozes que foram aplaudidas com peças de Artilharia, e fogos 
de artifício, sucederam afinados instrumentos pelas ruas, e repetidos repiques 
de Sinos, que transportavam os povos em que se divisava o mais decidido e 
extraordinário abalo de alma.

1 Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e nos alegremos nele.
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A Câmara, o Clero, e o Povo tornaram à Igreja, onde se entoou o Te 
Deum com escolhida música, e numeroso Clero, que a todos os atos assisti-
ram, nada querendo do que se costuma dar pela sua assistência, da mesma 
forma o Reverendo Vigário, e Pregador, os quais a tudo se prestaram de 
muito bom grado.

Depois do Te Deum, feito na Praça desta Vila um vistoso quadro pela 
Tropa, no centro dela se achava a Câmara, Nobreza, e Clero, e feito o fogo 
de alegria, se deram os seguintes Vivas. – Viva a Nossa Santa Religião. – Viva 
a Independência do Brasil. – Viva a Assembleia Geral Constituinte Legislativa 
do Brasil. – Viva o Imperador Constitucional do Brasil o Senhor Dom Pedro 
Primeiro. – Viva a Imperatriz do Brasil, e a Dinastia de Bragança Imperante 
no Brasil. – Viva o Povo Constitucional do Brasil.

Nessa noite houve Ópera de graça para todos, pagando a Câmara toda 
a despesa necessária para seu ornato; a esta precedeu um Drama análogo às 
circunstâncias intitulado = O Triunfo do Brasil = no fim do qual se mostrou 
o Retrato de Sua Majestade Imperial com a seguinte letra.

Eis Pedro do Brasil o Defensor
D’ áureo Império o Primeiro Fundador.

Terminou este divertimento o Hino Brasileiro, cuja música do hábil 
Compositor Frei Antonio de Santo Elias Brasileiro, ferindo agradavelmente 
os ouvidos, levava aos corações, vivos, e animados, transportes de júbilo e 
prazer; o Brigadeiro, o Vigário, e alguns outros repetiram Odes, e Sonetos, 
que pelo desempenho mereceram aplausos e vivas.

Em um dos atos da Ópera intitulada = José Segundo = apresentaram os 
Estudantes uma belíssima Contradança, que pelo asseio, e acerto, deu muito 
realce a este espetáculo. Assim terminou o primeiro dia, não terminando 
porém os transportes de júbilo de todo o povo.

No dia 13, convidados pelo Brigadeiro Comandante, concorreram não só 
as pessoas mais gradas da Vila, mas todos os Militares que compõem os Corpos 
da primeira e segunda linha deste Distrito, e todos os mais que quiseram, a 
uma chácara vizinha à Vila, e ali foram todos servidos de um lauto jantar, 
de mais de mil talheres, tendo-se posto francas duas pipas, uma de vinho, 
e outra de aguardente, afora vinhos esquisitos, e cerveja, que com profusão 
enchiam as taças aos convidados de mais consideração, e algumas Senhoras 
que fizeram companhia à Ilustríssima Esposa do referido Comandante, e é 
para admirar, que no meio de tanta bebida espirituosa e entre tanta gente 
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se conservasse a maior quietação e ordem, e respirasse tudo o maior prazer 
e satisfação.

Nessa noite houve Ópera a que concorreu inumerável povo a despeito 
da chuva, que nesse dia foi aqui copiosa.

Nos dias 14, 15, e 16, encheram as tardes engraçadas máscaras, e vistosas 
contradanças, que à porfia apresentaram os Oficiais mecânicos, empenhando-
-se cada um a exceder no acerto da variedade, e riqueza dos vestidos.

Nas tardes de 17, e 18, houve Cavalhadas figurando escaramuças, e 
combates entre Mouros e Cristãos, que pelas riquezas dos vestidos, e admi-
ráveis jaezes dos Cavalos encantavam aos olhos: terminava-se a noite com 
contradanças em um Teatro magnífico, que para este fim mandou fazer a 
Câmara.

No dia 19, dia de São Pedro de Alcântara, oitavário da feliz Aclamação 
de Sua Majestade Imperial, celebrou-se uma Missa Solene na Igreja Matriz 
com grande concurso de povo, a que assistiu a Câmara, e Brigadeiro com toda 
a Oficialidade, depois da qual saiu uma devota, e vistosa Procissão à rua com 
o Sacramento; as janelas, e portas estavam todas ricamente adornadas, e era 
inumerável o Povo, que mostrando no semblante o prazer que lhes assomava 
do coração, bem dava a conhecer o amor, que consagram ao Seu Augusto 
Imperador; houve Ópera, tornou a mostrar-se o Retrato de Sua Majestade 
Imperial, que todos já trazem esculpido nos corações; repetiu-se o Hino, e 
apareceu uma engraçada contradança de esqueletos, que pelas dificuldades 
das posições receberam os maiores gabos.

Deu-se fim a todos estes divertimentos com um belíssimo fogo de arti-
fício, que em um Castelo de encantadoras variedades mostrava um coração 
abrasado em flamívomas chamas, e se lia = Ardet amans = 2

A brevidade do tempo privou aos Campistas romperem em maiores 
demonstrações, pois que é indizível o gosto que conceberam pela nova ordem 
de coisas no Brasil, que eles há muito desejavam ver elevado à Categoria a 
que o sublimou o Imortal, e nunca assaz louvado Imperador, a quem não 
cessam de dar louvores, e vivas.

NA TYPOGRAPHIA DE TORRES, E COSTA. 1822.

2 Ardendo de amor. [Talvez da Eneida, 4,101: Ardet amans Dido (N.T)].
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16

Documentos que mandou imprimir o Senhor Fortunato de 
Mello, Tenente Coronel de Cavallaria e Ajudante d’Ordens 

do Governo d’Angola, relativos a José Anastacio Falcão, 
para serem distribuidos com a Gazeta.

Senhor Redator da Gazeta.
Tendo querido um tal degradado desta Colônia, José Anastácio Falcão, 

em uma Carta famosa escrita, e impressa nessa Capital, fazer ver ao público, 
que ele era muito Constitucional, e que fizera os mais assinalados Serviços à 
Nação pretendendo Estabelecer nesta Província o Sistema Constitucional, e 
padecendo por isso indizíveis trabalhos; etc. etc.; e que eu era um formidável 
anticonstitucional; por nunca haver tido com ele comunicação alguma, e por 
lhe ter escrito uma Carta, (Documento N. 4°) em que exigia dele esta mesma 
confissão; é-me preciso, não responder-lhe, a ele (pois não me abateria a um 
tal ponto); mas patentear a todo o Mundo os motivos, por que não quis, não 
quero, nem quererei jamais ter relações com Semelhante indivíduo, ainda 
quando as Cortes o declarem Campeão da Liberdade da Nação Portuguesa 
(se semelhante coisa fosse possível). Rogo portanto a Vossa mercê queira 
mandar quanto antes imprimir, e distribuir, grátis, com a gazeta a todos os 
assinantes do Reino, e de fora, a exposição, e documentos, que com esta lhe 
serão entregues por um amigo meu, Negociante dessa Praça, o qual pagará 
toda a despesa; fazendo-me o favor de conservar os Originais. Tenha todas as 
venturas, que lhe deseja este seu venerador afetuoso, atento criado Fortunato 
de Mello. Luanda 18 de Abril de 1822. 

Fortunato de Mello, Tenente Coronel de Cavalaria e Ajudante d’Ordens 
do Governo d’Angola, àquelas pessoas, que não conheceram José Anastacio 
Falcão, autor de uma Carta dirigida aos Habitantes d’ Angola.

Tem causado aos honrados Habitantes desta Cidade de Luanda tal indig-
nação a impostura, que em cada palavra da sua Carta, dirigida aos mesmos, 
apresenta um tal José Anastácio Falcão, que esteve por suas habilidades 
degradado nesta Colônia; que julgo apareceram muitas, e diferentes análises 
da dita Carta; (e com especialidade da famosa conta corrente apensa à mesma, 
que sem dúvida é galantíssima; porque, sendo bem conhecidas nesta Cidade 
as pessoas, a quem o tal Falcão ficou devendo dinheiro, ninguém conhece as 
que a ele devem, à exceção de duas, ou três, sendo as outras ou supostas, ou 
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Negros descalços, dos que vão negociar ao Sertão as fazendas, que se lhes 
confia de ordinário pelo duplo do seu valor, por segurança, pois que jamais 
pagam o que ficam devendo, e assim, pagando metade, já os que lhas fiam, não 
perdem; suposto que muitos até não voltam mais à casa dos seus Armadores; 
e que contudo na tal celebrada conta corrente são tratados de - Senhor Pedro 
Domingues, e Filhos, - Senhor Pedro Manoel Simião etc., tratamento, que 
nunca professaram; mas assim era preciso; pois quem não conhecer o tal 
Degradado Falcão; persuadir-se-á, que São Negociantes de primeira Ordem 
desta Cidade;) o meu objeto pois é somente fazer ver, que o tal Degradado 
José Anastácio Falcão fala a verdade relativamente às expressões, de que, diz, 
eu me servia na Carta, que lhe escrevi à Fortaleza de S. Miguel; cuja Carta se 
vê no Documento No 4, e cuja Resposta, ali junta; me faz muita honra, aten-
didas as virtudes do tal Degradado Falcão, que faço patentes ao Respeitável 
Público, nos Documentos Nos 1, 2 e 3, para que decida, se eu devia querer 
ter relações com semelhante Figura, ainda que fosse o maior Constitucional 
do Mundo, quanto mais não o sendo senão pelo que diz na tal Carta, cujo 
papelinho ele não teria escrito, se o Governo de Lisboa, lhe tivesse, como 
devia, mandado cortar a mão direita pela habilidade de fazer bilhetes falsos. 

Vamos ao caso. O tal José Anastácio Falcão veio para esta Colônia 
degradado pelos motivos, que se conhecem do Documento No 1. Chegou aqui 
como costumam chegar quase todos os degradados, depois de andarem de 
Cadeia em Cadeia, no miserável estado, que todo o Mundo pode imaginar. 
Nada me importa o detalhe da sua vida particular, nem os meios como se 
insinuou para o Capitão General. Foi empregado na Secretaria deste Governo 
na qualidade de Escrevente, e lançado fora dela; porque a Letra dele parece, 
que era mui semelhante à do Capitão General, além mesmo dos motivos, 
apontados no Documento No 2... Foi empregado como Escriturário na Casa 
do honrado Negociante dessa Cidade, o Capitão Mor das Ilhas adjacentes 
Felix José dos Santos, o qual o despediu, por lhe achar mais habilidade do 
que ele queria que tivesse. O mesmo Degradado Falcão na tal jocosa conta 
corrente se intitula seu Guarda Livros, e abate da sua dívida trezentos mil 
réis, que como tal venceu em nove meses, e que aquele Negociante lhe não 
satisfez, o que perece impossível; porque nem Felix José dos Santos, pessoa bem 
conhecida, e acreditada, era capaz de lhos ficar a dever; nem o tal Degradado 
Falcão capaz de deixar de lhos pedir, e até de o demandar por eles: à vista 
disto a conclusão não é difícil de tirar... Foi empregado no Ofício de Escrivão 
do Juízo de Defuntos e Ausentes, aonde se portou como era de esperar, e do 
qual, por consequência foi suspenso, e expulso, pelos motivos, que aponta 
o Documento No 3.
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Ora o que mostram aqueles três primeiros Documentos era o motivo, por 
que eu nunca quis, não quero, nem quererei comunicação alguma com seme-
lhante Figurão; e por isso lhe enviei pelo meu Camarada a Carta, Documento 
No 4, aberta, a fim de que o Governador da Fortaleza, onde ele se achava, a 
lesse antes de lha entregar. Este passo, que eu dei, ofendeu ao último ponto o 
seu orgulho, e esquentou-o o mais possível; e como não podia deixar de dar 
a resposta, que deu, a qual também foi dada pelo Governador da Fortaleza; 
por isso, em despique, diz, que eu queria Documentos para fazer ver na 
Corte, que não havia entrado em Convenções Constitucionais com ele, no 
caso que assim me conviesse!!! Forte cegueira!!! É até aonde pode chegar a 
impostura!!! O degradado José Anastácio Falcão estabelecer a constituição 
em Angola!!! Que desarranjo de Cabeça!... um homem que tinha a Opinião 
Pública contra ele, que não tinha com as Autoridades Civis relação alguma; 
que não era olhado pelos Militares, senão como um homem perigoso, e cuja 
companhia os desacreditava, e que por isso o não tratavam; que com os 
Empregados Públicos nenhum conhecimento particular tinha; porque não 
queriam, que se dissesse, que José Anastácio Falcão entrava em suas Casas; 
que com o Corpo dos Negociantes as relações, que tinha, eram só as que 
adquiria, quando lhes ia pedir algum dinheiro emprestado, (a que eles podem 
deitar sem escrúpulo a absolvição), e finalmente respeitado por todos pelas 
suas boas qualidades... e tão boas, que faziam, que em uma Terra, como esta, 
fosse apontado com o dedo; Como podia meter-se-lhe na Cabeça, sem meios, 
nem recursos estabelecer a Constituição em Angola? Mormente quando estava 
à testa do Governo esse Tibério, esse Tibério Angolense, esse Nero; o maior 
Agente, de que o Despotismo até hoje se tem servido para oprimir um Povo; 
esse Monstro anguicomado, Manoel Vieira de Albuquerque Taver, (vergonha, 
e descrédito da sua Honradíssima, e Distintíssima Família), aquém de seus 
antepassados não lhe coube em sorte um só sentimento de homem de bem; o 
qual tinha da sua parte o Comandante do Regimento de Infantaria de Linha, 
e o Regimento todo por consequência; que faria girar mais de trezentas espias 
para saber até o que se passava no interior das Casas particulares, para ter no 
outro dia o gostinho de dizer as mentiras, que lhe pregavam, que ele sonhava 
ou que alguma Negrinha lhe inspirava, quais as Velhas do soalheiro; e que 
era enfim o primeiro Ministro do Corcundismo!!! (Perdoe-me a Família deste 
Monstro; pois que pelo que praticava em Angola, ele não deve ser reputado 
ramo daquela Árvore.) Ora faz estalar de riso! Vejam que Constitucional José 
Anastácio Falcão!!! E tem até o descoco de dizer, que concorrendo comigo em 
casa de um amigo ( meu, A. G. G. A., que só o conheceu a ele por influência 
do bravo Capitão Tenente Izidoro Francisco Guimarães, que por compaixão 
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o recomendou ao tal amigo, que foi quem lhe valeu no Rio de Janeiro) eu o 
quisera persuadir, que também pretendia estabelecer aqui a Constituição e 
que tinha o Esquadrão da minha parte: Falta à verdade com quantos dentes 
tem na boca; porque, primo, quando aqui chegaram as notícias da mudança 
de Governo de Lisboa, já eu andava muito doente; segundo, (Eu não sou 
impostor, como aquele Degradado) ainda quando eu tivesse com muita 
saúde, e houvessem notícias as mais exatas; que era o Esquadrão sem a outra 
Tropa? O Esquadrão (assim chamado impropriamente) é um formidável 
Corpo, que na sua maior força monta de vinte a vinte e quatro homens!!! 
Mas ainda quando ele fosse de quarenta e oito filas? Linda força para resistir 
a um Regimento de quinhentas praças de Infantaria, e um excelente Parque 
de Artilharia, que o Corcunda Capitão General tinha da sua parte; e de que 
depois se serviu para defender o seu Palácio, quando se persuadiu, que os 
Habitantes desta Cidade o queriam prender, por já não poderem sofrer com 
seus Despotismos!!! Ora... Risum teneatis, amici... Risum teneatis... Como 
eu só escrevo para quem não conhece o Degradado Falcão; por isso me tenho 
explanado um pouco mais, do que o caso merecia; porque diz o rifão – A 
palavras loucas, orelhas moucas... Os Documentos Legais, que aqui junto 
bastarão para fazer ver, que tenho sumo prazer, e que me honro muito de que 
o Degradado José Anastácio Falcão confesse publicamente, que eu nunca quis 
ter relações com ele e declaro perante todo o Mundo, que, se a Constituição 
Portuguesa, devida aos trabalhos, Sabedoria, Força e Beleza de Espírito de 
tantos Bravos, e Sábios da Nação, e que para felicidade geral dos Portugueses, 
pôs um pé na presença do Despotismo, fosse obra de José Anastácio Falcão, 
ou de outros visitadores de Cadeias, como ele, eu sem dúvida a reputaria um 
laço, ou uma esparrela, em que, caindo-nos, nos encravassem mais no Pélago 
de misérias, em que o Despotismo nos havia submergido; e de certo eu não 
quereria a fortuna, que me viesse de umas tais mãos. Tanto pode a Opinião! 
Concluo pois, que conheço não devia fazer caso de Semelhantes disparates; 
porém, como ele assim o quis, aproveito esta ocasião de o fazer conhecer a 
quem ainda o não conhece; e muito mais precisa julgo esta desenvolução; por 
ele dizer, que está nas circunstâncias de se reputar Benemérito da Pátria!!!, e 
oferecer aos Habitantes desta Cidade o seu valimento para com o Soberano 
Congresso das Cortes !!! o que não deve admirar, quando logo no princí-
pio da sua Carta diz, que no Rio de Janeiro eram muitas, e mui diversas as 
Opiniões relativas a sua prisão!!! Como se uma tal Personagem fosse conhe-
cida, a não ser do Carcereiro!!! Torno a dizer – Risum teneatis... e tirando 
por este meio a máscara, e rasgando o véu, que ocultava a tal Personagem 
tenho feito um Bem à Humanidade, e preenchido o fim, a que me propus. S. 
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Paulo d’Assumpção de Luanda 18 de Março de 1822. Fortunato de Mello, 
Tenente Coronel Graduado em Cavalaria e Ajudante de Ordens do Governo 
de Angola – Reconheço verdadeira a letra da presente escrita, e sua assinatura 
retro ser do próprio punho do Tenente Coronel, Fortunato de Mello, Ajudante 
de Ordens do Governo desta Província a que dou fé. Luanda 16 de Abril de 
1822. Cristiano da Cunha e Silva Castro Padrão, Tabelião o escrevi, e assinei 
em público e razo (sic) de que uso. Em testemunho de verdade, Cristiano da 
Cunha e Silva Castro Padrão.

Documento No 1

Ilustríssimo Senhor Desembargador e Ouvidor desta Comarca – Diz 
Fortunato de Mello Tenente Coronel Graduado, e Ajudantes de Ordens deste 
Governo, que ele suplicante precisa, que Vossa Senhoria se digne ordenar por 
seu respeitável despacho, que o Escrivão da Ouvidoria lhe passe por Certidão 
o conteúdo da Guia, que acompanhou para esta Colônia o degradado José 
Anastácio Falcão; portanto: Pede a Vossa Senhoria a graça de assim o mandar. 
E. R. M. Luanda 29 de Janeiro de 1822. Fortunato de Mello. Passe do que 
constar e termos, não havendo inconveniente. Luanda 20 de Janeiro de 1822. 
Verneque – Timóteo Luís de Mello, Escrivão da Ouvidoria etc. Certifico que 
vendo o Livro Segundo que serve do Registro das Guias dos Degradados, 
nela a folhas cento e vinte e oito verso consta o seguinte – José Anastácio 
Falcão Oficial da Contadoria do Arsenal Real do Exército, solteiro, filho de 
Antônio Joaquim do Valle Falcão, e de Dona Epifânia Maria Gaudência de 
Aragão, natural de Leiria, de idade vinte e nove anos, condenado com pregão 
em Audiência em dez anos de Degredo para o Reino de Angola, pela culpa 
de lhe serem achados, uma Carta, e dez bilhetes da Loteria da Santa Casa da 
Misericórdia. Luanda 9 de Dezembro de 1817. Timóteo Luiz de Mello. Nada 
mais se continha em dito Registro a que me reporto, de que passei a presente 
em observância do Despacho retro. Luanda 18 de Março de 1822. Timóteo 
Luiz de Mello, Escrivão que o escrevi e assinei. Timóteo Luiz de Mello. – O 
Doutor Desembargador José Verneque Ribeiro de Aguilar, Professo na Ordem 
de Cristo, Ouvidor Geral, Corregedor e Juiz das Justificações Ultramarinas etc. 
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta escreveu e pelo meu 
próprio conhecimento ser a letra e assinatura da Certidão retro do Escrivão 
do meu cargo Timóteo Luiz de Mello, o que hei por justificado. Luanda 18 
de Maço de 1822. Timóteo Luiz de Mello. Escrivão que a escrevi. – José 
Verneque Ribeiro de Aguilar.
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Documento No 2
Ilustríssimo e Excelência Senhor. Diz Fortunato de Mello, Tenente 

Coronel de Cavalaria, adido ao Estado Maior do Exército, e Ajudante de 
Ordens do Governo deste Reino, que a ele suplicante se lhe faz preciso, 
que o Secretário do Governo lhe passe por Certidão, ao pé deste, o teor da 
Portaria do Excelentíssimo General Luiz da Motta Feo, pela qual foi expulso 
da Secretaria do Governo, José Anastácio Falcão, Degradado que foi desta 
Colônia; e como não o pode fazer sem Despacho; portanto: Pede a Vossa 
Excelência se digne assim o mandar. E. R. M. Fortunato Antonio de Mello, 
Tenente Coronel Ajudante de Ordens do Governo. – Passe, não havendo 
inconveniente. Luanda 21 de Abril de 1822. J. Bispo Nogueira – Antonio 
Nogueira da Rocha, Bacharel Formado em Leis pela Universidade de Coimbra, 
Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo, e Secretário com Voto da Junta do 
Governo Provisório desta Província de Angola etc. Certifico que revendo o 
Livro doze Registos de Portaria, nele a folha cento e noventa e uma se acha 
Registrada a Portaria do teor seguinte: - O Oficial Menor desta Secretaria, José 
Anastácio Falcão, é expulso dela por erros de Ofício, provados sem contra-
dição, pois que existem autenticamente demonstrados nos Livros que estão 
a seu cargo, ou que pertencem a sua Escrituração. O Secretário do Governo, 
fará emendar os ditos erros, pondo a nota que o Oficial, foi expulso, pelos ter 
cometido, e fará igualmente cumprir esta ordem, propondo outra pessoa que 
melhor sirva àquele Emprego. Luanda vinte e nove de Julho de mil oitocentos 
e dezenove – Com a Rubrica de sua excelência – Nada mais se continha em 
dita Portaria Registrada no dito Livro e folhas a que me Reporto, de que fiz 
extrair a presente Certidão em Observância do Despacho retro. São Paulo de 
Assunção de Luanda vinte e um de Março de mil oitocentos e vinte e dois. – 
Antonio Nogueira da Rocha. Reconheço verdadeiras, as Letras, e firmas, das 
assinaturas, retro, e Antecedente, por próprias das pessoas mencionadas, e 
declaradas, a que dou fé. Luanda 16 de Abril de 1822. Cristiano da Cunha e 
Silva Castro Padrão, também o escrevi, e assinei, em público, e razo (sic) que 
uso. Em testemunho de verdade Cristiano da Cunha e Silva Castro Padrão.

Documento No 3

Ilustríssimo Senhor Desembargador Ouvidor Geral desta Comarca. Diz 
Fortunato de Mello, Tenente Coronel Graduado de Cavalaria; e Ajudante de 
Ordens deste Governo que ele Suplicante precisa, que o Escrivão da Ouvidoria 
lhe passe por Certidão o Conteúdo de um Requerimento, em virtude do qual 
foi lançado fora do Ofício de Defuntos, e Ausentes José Anastácio Falcão, 
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no tempo do Capitão General Manoel Vieira de Albuquerque Tovar; e como 
aquele Escrivão não lhe pode passar a mencionada Certidão sem despacho 
de Vossa Senhoria; portanto. Pede Vossa Senhoria se digne assim o mandar 
e que outrossim lhe passe, por Certidão o que a semelhante respeito constar 
naquele Juízo. E. R. M. Fortunato de Mello. Luanda 29 de Janeiro de 1822. 
Passe do que constar em termos não havendo inconveniente Verneque – 
Timóteo Luiz de Mello e Escrivão da Ouvidoria Geral, nesta Província de 
Angola etc. Certifico que em meu poder etc. Cartório se acha a Petição do 
teor Seguinte Diz Inocêncio Matozo de Andrade Camera, atual Tesoureiro 
dos bens etc. fazendas dos Defuntos etc. Ausentes, que José Severino de 
Souza lhe certificou que sendo devedor da quantia de Cento etc. tantos mil 
réis ao falecido intestado Ricardo José de Carvalho, os pagara ao Escrivão 
deste Juízo José Anastácio Falcão por lhos ter pedido, como cobrando-os, de 
Sorte que não duvidou passar-lhe Recibo; cujo procedimento lhe é proibido 
pelo Regimento deste Juízo, e mesmo pela Lei do Reino, e danoso ao Crédito, 
honra, e reputação do Suplicante pelas funestas consequências que se podem 
Seguir de Cobranças feitas ob esubreteciamente (sic) pelo dito Escrivão que 
dizem ao Suplicante ter já feito Outras que se não podem descobrir por ora 
sem um exame mais exato, e como estes procedimentos são intoleráveis, bem 
como a falta de escrituração pronta sobre as Remessas dos dinheiros, feita 
toda a arbítrio do mesmo, sem combinação com o Suplicante que deve saber 
da qualidade das remessas, para estar ao fato do todo, para saber responder 
a Vossa Senhoria parece por todas estas razões, é o Suplicante obrigado a 
representar a Vossa Senhoria para que lhe dê as providências, que o caso pede, 
o se deve esperar da sua indefectível justiça, a fim de se evitarem para o futuro 
Semelhantes Culpas. Pede a Vossa Senhoria se queira dignar deferir-lhe como 
lhe parecer junto [justo?] Recebera Mercê – Distribuída proceda-se a Auto de 
Suspenção, deferindo-se nele juramento do Suplicante pelos fatos expendidos, 
e se cite para o Comparecimento a esse fim. Luanda quatro de Setembro de mil 
Oitocentos e vinte - Verneque. Nada mais continha em dita Petição, a que me 
reporto, e dela passei a presente em Virtude do Despacho Retro. Luanda 18 
de Março de 1822, Timóteo Luís de Mello, Escrivão que a escrevi e assinei. 
Timóteo Luís de Mello - O Doutor Desembargador José Verneque Ribeiro 
de Aguilar, Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo, Ouvidor, Corregedor 
e Juiz das Justificações Ultramarinas etc. Faço saber que me constou por fé 
do Escrivão que esta escreveu e pelo meu próprio Conhecimento ser a letra 
e assinatura retro do Escrivão do meu Cargo Timóteo Luís de Mello. O que 
hei por justificado. Luanda 18 de Março de 1822. Timóteo Luís de Mello, 
Escrivão que o escrevi, José Verneque Ribeiro de Aguilar 
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Documento N° 4

Senhor José Anastácio Falcão.
Constando-me, que na sua mão fora apanhado um papel, não sei tendente 

a que fim, o qual envolvia os nomes de diferentes pessoas desta Cidade, e não 
me tendo sabido dizer, se o meu se achava também com esses outros, suposto 
que nenhum motivo tenho para o poder suspeitar; contudo, rogo-lhe queira 
nesta minha mesma Carta responder-me, e que tenha a bondade de me dizer, 
se eu em tempo algum tenho tido com Vossa mercê negócio, particularidade, 
ou inteligência alguma tanto vocal, como por escrito. Espero de Vossa mercê 
este obséquio. Sou de Vossa mercê venerador atento, Fortunato de Mello. 

P. S. Esta Carta deverá ser entregue aberta pelo Governador da Fortaleza 
onde Vossa mercê se achar preso. Fortunato de Mello.

Ilustríssimo Senhor Fortunato de Mello.

Desde que Vossa Senhoria chegou a esta Cidade até ao presente nunca 
tive a honra de tratar particularidade alguma com Vossa Senhoria o que é 
bem público a todos; pois que eu nunca concorri com Vossa Senhoria em 
parte alguma nem entre nós havia a menor inteligência, nem vocal, nem por 
escrito pois se a houvessem se achariam em meu poder Cartas suas. Deus 
Guarde a V. S. muitos anos. Luanda, na Fortaleza da S. Miguel aos 28 de 
Fevereiro 1821. De Vossa Senhoria atento Venerador José Anastácio Falcão. 

O Doutor Desembargador José Verneque Ribeiro de Aguilar, Cavaleiro 
Professo na Ordem de Cristo Ouvidor, Corregedor e Juiz das Justificações 
Ultramarinas etc. Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta 
escreveu, por ser a assinatura da Resposta Retro de José Anastácio Falcão. O 
que hei por justificado. Luanda 1 de Março de 1821, Timóteo Luís de Mello, 
Escrivão que o escrevi.

José Verneque Ribeiro de Aguilar

RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL, 1822.
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E X T R AC T O
De hum artigo, que se lê no Astro da Lusitania N.o 313, 
mandado reimprimir á custa de hum Constitucional.

O QUE se lê no Extracto na Sessão das Cortes do dia 7, a respeito dos negó-
cios de Pernambuco, não deixará de causar espanto a todo o homem, que 
despido de prejuízos, empregar em seus raciocínios as severas Leis da Justiça, 
da crítica, e da sem razão. Pela nossa parte confessamos, que o discurso, e as 
frases do Senhor C. Branco, nos pareceram contrárias a tudo isto, e alheias 
daquela Política desinteressada que tanto cabimento tem nos Governos verda-
deiramente Liberais. Havendo observado a brilhante carreira do Senhor C. 
B., como membro do Augusto Congresso, nós o reputaríamos como um Ser 
mais que humano, se as discussões motivadas pela nomeação do Principal 
Furtado para Reitor da Universidade, pela moção do Senhor Baeta sobre 
os Ordenados dos Senhores Deputados, e muito principalmente esta de que 
estamos falando, nos não fizessem ver claramente que ele era homem, e como 
tal sujeito ao erro, e ao influxo das paixões funestas.

Ora pois, uma vez que o Senhor C. Branco pertendeu pelos fatos atacar 
os habitantes de Pernambuco examinemos esses mesmos fatos, para ver se 
deles deduzimos algumas coisas em seu abono.

As Cortes decretaram (à vista da oposição que os Governadores no 
Ultramar faziam à vontade dos povos que se queriam declarar aderentes ao 
nosso sistema) legítimos todos os governos que ali se instalassem, fazendo 
ao mesmo tempo responsáveis os Governadores, se reagindo, causassem 
derramamento de sangue. Este Decreto chegou ao Brasil, e os seus habitantes, 
que tanto como nós, anelavam por uma Constituição liberal, bendisseram 
as Cortes por tal medida, e regaram com lágrimas de prazer a Proclamação 
a eles dirigida, dizendo em seus transportes, que mais parecia ter baixado 
do Céu, do que feita pelos homens: tais são as expressões de que se serve 
um Pernambucano que só conhecemos pela sua Correspondência. Quiseram 
os habitantes de Pernambuco que se pusesse em prática esse Decreto, mas 
nunca o conseguiram, e a História imparcial mostrará um dia quais foram os 
motivos. Luís do Rego continuou em seu Vizirato, e só cuidou em povoar as 
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masmorras do Recife, e os areais de Fernando, com aqueles que mais açodados 
falavam em Governo Provisório. À vista desta inação, as diferentes Câmaras 
da Província trataram de se aproveitar do Decreto das Cortes, e daqui o 
Governo Temporário de Goiana etc. etc. Foi então que o imortal Mandão fez 
marchar alguns Batalhões, que em vez de empregarem as suas armas contra 
seus irmãos, se passaram para eles: foi então que Luís do Rego fez representar 
essa farsa de 30 de Agosto, em que, repudiadas todas as regras das eleições, 
despida toda a decência, e decoro, e à ponta das espadas, foi eleito Presidente, 
escolhendo-se para Vogais indivíduos tais, como o Capitão-Mor Morais.

Muitos dos que foram expulsos à força de pranchadas da casa das 
Eleições fugiram para Goiana, e ali contaram a maneira por que se havia 
feito a eleição, o que fez abortar em projetos de Luís do Rego, quando ali 
mandou seus Emissários, com o fim de iludir o Governo Temporário, que 
foi reconhecido por todas as Vilas, e até por Olinda, que não mandou o seu 
representante por causa da força que ali existia, segundo nos escrevem. Firme 
em seu projeto, marchou por diante, e suas avançadas, chegaram a Olinda no 
dia 21, sobre elas fizeram fogo os soldados de Luís do Rego.

Em suas negociações, tanto anteriores como posteriores a este dia 
infausto, o Governo Temporário reconheceu a autoridade das Cortes, e de El 
Rei de Portugal: todos os seus papéis o testificam, e as suas bandeiras eram 
as bandeiras Portuguesas, e não de Pedreiros Livres, como muitos sandeus 
por aí o espalharam.

Julgamos que neste procedimento não achará o Senhor C. Branco motivo 
para dizer que os habitantes da Província de Pernambuco desconheceram a 
autoridade das Cortes, e a obediência a El Rei: queriam livrar o seu país do 
pestilento influxo de um Baxá que Deus mandou a Pernambuco, como outrora 
Holofernes a punir os pecados dos Judeus.

Depois dos funestos acontecimentos de Olinda, e Afogados, foi o 
Governo Temporário sabedor de que as Cortes mandavam remover aquela 
pedra de escândalo, e então satisfeito com isso, assentiu na trégua proposta, 
ficando L. do Rego encurralado em Recife, e seu termo. Ele mandou um 
Procurador prestar suas homenagens, e respeitos ao Congresso, e ao Rei: a 
sua Patente é concebida em termos que assaz demonstram tais sentimentos. 
Onde está aqui o espírito da Independência?

Depois destes acontecimento nada há, que autorizar possa uma tal 
opinião. O Correio chegou a Pernambuco no dia 15 com as ordens do 
Soberano Congresso. Durante os 10 dias fez Luís do Rego os seus prepara-
tivos para sair em um Navio Francês, e deu à vela no dia 26 depois de feita 
a eleição, tendo entregue o Comando ao Brigadeiro Salazar, e tendo já saído 
com passaportes seus, muitos Oficiais, que por lá estavam: alguns negociantes 
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ricos, e muitos que ficaram devendo grandes somas à Praça, segundo nos disse 
o Senhor Jacinto José Dias, a quem Deus perdoe a não pequena parte que a 
seu bel-prazer, tem tomado nestes trabalhos. Isto é o quanto se tem podido 
apurar com a chegada da Constituição, e não vemos que nisto haja matéria 
de pecado, nem ainda venial. Mas os Pernambucanos elegeram Gervásio para 
Presidente, e Gervásio foi um dos Independentes de 1817, e como tal foi preso 
para a Bahia (onde deu ao Carcereiro 7 mil Cruzados, para que seu filho lhe 
fosse beijar a mão) isto não é Oficial, mas quando o fosse, nós julgamos que 
ele é o mais apto para isso do que esse Capitão-Mor, que obrigou um seu 
igual a comer o excremento, que por uma instante necessidade foi depor no 
quintal de Sua Senhoria.

Mas suponhamos que a pior parte dos habitantes de Pernambuco, se 
decidam pelo sistema da Independência, e se constituam um Estado livre; que 
direito tempos nós para os embaraçar? Esse mesmo com que os Austríacos 
foram algemar os pulsos traídos Napolitanos. Na discussão do dia 6 disse o 
Senhor Margiochi, que o Faial, e as outras Ilhas não eram o patrimônio de 
Angra; e a vasta Província de Pernambuco será patrimônio [de] Portugueses 
Europeus?

Devem levar-se à força de armas, se não forem de outra forma!!! Estas 
expressões denotam mais um antigo Inquisidor, do que um Publicista que 
tanto tem trabalhado pela causa da Liberdade. Com que justiça iríamos com 
armas fratricidas, ensanguentar os lares de pacíficos habitantes, que bem, ou 
mal aconselhados se julgassem em termos de passar sem tutores? Se os Reis da 
Santa Aliança decretassem no auge dos seus delírios, que nós os Portugueses 
continuássemos a viver como dantes, qual seria a nossa resposta? É fácil de 
conceber: e teremos nós uma Política Farisaica, querendo um Deus para nós, 
e outro para os Pernambucanos?

É princípio estabelecido em Direito Público, que quando um povo qual-
quer altera, e muda a sua forma de Governo, pode, não só uma Província, 
uma Cidade, mas até um único indivíduo, separar-se e não aderir ao novo 
Pacto. Esta doutrina trivial em todos os Publicistas, ouvimos nós ao Senhor 
C. Branco, quando na Sessão de 31 de Março, defendeu com tanta justiça 
e energia o Patriarca de Lisboa “Quando disse o Senhor C. Branco, se esta-
belece uma nova ordem de coisas: quando o Pacto social vem inteiramente 
mudar de princípios (ainda que sejam para melhores, e ainda mais liberais, 
como felizmente nos acontece agora) não se pode julgar criminoso aquele que 
recusa abraçar esta nova ordem de coisas”. Tal foi então o pensar do Senhor 
C. Branco a favor do Patriarca, e se então o julgou assim a respeito de um 
indivíduo, com quanta maior razão se não deve julgar a cerca da maioria da 
população de uma Província?



422

Devem levar-se à força de armas, se não forem de outra forma!!! Quanto 
não está iludido o Senhor C. Branco, com as ideias de levarmos Pernambuco 
à força de armas. Já por outra ocasião combatendo tão falsas, como atro-
zes ideias, ponderamos o que os Ingleses, e os Espanhóis tinham passado 
com os seus Americanos, sendo obrigados a passar por debaixo das forcas 
Caudinas, levantadas pelos milicianos de Washington, e Bolívar; mas como 
entre Portugueses são por antiga manha, sem nenhum apreço às obras do 
país, transcrevemos a que achamos na viagem do Inglês Henrique Koster, vol. 
2. pág. 422 da Tradução Francesa: “A ideia, diz Koster, que se tem feito da 
fraqueza do Brasil, deve vir dos insignificantes meios de defesa sobre as costas. 
Ninguém duvida que o inimigo atacando os portos do mar, lhes faria muito 
mal; porém o país em si é inconquistável; ele tem fortalezas mais difíceis de 
tomar, do que aquelas que são obras das mãos dos homens: elas consistem 
na sua extensão, nos seus matos, na sua população valorosa, infatigável, e 
de uma espantosa frugalidade. A experiência provou quão enganadora foi 
a esperança dos Europeus de Conquistar a América Meridional, contra a 
vontade dos povos. A guerra dos Holandeses contra Pernambuco, e as nossas 
próprias tentativas em Buenos Aires, dão testemunho deste fato”. 1 Até aqui 
o Inglês Koster, que tanto estudou o caráter daqueles povos, e em prova do 
que ele diz do seu valor, ajuntaremos que nesse combate dos Afogados, os 
Milicianos lançaram-se sobre as peças de Artilharia como Portugueses, e um 
deles, crivado de balas, e com as pernas quebradas, pode ainda carregar, e 
descarregar duas vezes a sua espingarda.

O Senhor C. Branco iludido sem dúvida, não duvidou avançar que o 
imortal L. do Rego era um grande homem!! Quais são os fatos por onde ele 
mereceu tão grande elogio? Seria por essa atroz carniceria com que deu prin-
cípio ao Vizirato em Pernambuco? Seria por ter roubado as filhas a seus Pais, 
para saciar sua infrene libidinagem? Seria por adulterar com mulheres casadas, 
introduzindo assim a vergonha, e o opróbrio ao seio das famílias? Seria por 
ter resistido à vontade dos povos da Província, que queriam a Constituição? 
Seria por prender e degradar tantas vítimas inocentes?

Dizem que o Batalhão do Algarves tinha bem merecido da Pátria, e por 
quê? Será por ter feito em Pernambuco o mesmo papel que os Janízaros em 
Constantinopla? Será por ter rompido fogo sobre seus Concidadãos? Será 
por ter passado com baionetas inocentes meninos, indefesas mulheres, como 
o fez nos Afogados? Será por haver saqueado as casas dos pacíficos habitan-
tes, violado o Sagrado das Igrejas, e acutilado as Imagens sobre os Altares 

1 Trata-se de tradução de Henry Koster, Travels in Brazil, livro publicado em Londres 
em 1816. (N.O.).
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Sagrados, como lemos nas muitas relações que disso nos mandaram? São isto 
ações que mereçam a seus autores tais elogios?

Que infeliz não é a sorte dos Pernambucanos! Ao mesmo tempo que no 
seu País natal estão sofrendo tais calamidades, são ainda na Europa tratados 
por tal modo! Pelo que podemos coligir dos fatos, e das muitas cartas que 
recebemos, nós não encontramos motivos para suspeitar que o partido da 
Independência ali tinha influído, mas não nos admiraremos, se daqui a dois, 
ou três meses as coisas mudem de face, porque grandes promotores de uma 
intempestiva Independência Brasileira existem em Lisboa. Promotor desta 
Independência é o Senhor Margiochi, pelo que disse dos Americanos logo 
no princípio das Cortes: promotor é o Senhor Miranda, por dizer que ainda 
os mais eruditos dos Brasileiros não tinham ideia do que era Constituição, e 
por defender Luís do Rego, o labéu da moral, e dos bons costumes; promotor 
da Independência é o Senhor Serpa Machado chamando cabeças de levan-
tamento aos do Governo de Goiana: promotor é todo o Congresso, porque 
dentre ele não houve quem levantasse a voz de trovão, quando com tanta 
injustiça se pretendia fazer calar o Senhor Ferreira2 que queria advogar a 
causa da sua Província caluniada: promotor é o Ministério, por ter tratado 
com tanto desmazelo os Negócios do Brasil: promotor é Jacinto José Dias 
de Carvalho, que anda mui cuidadoso mostrando cartas daqueles que em 
Pernambuco deram dinheiro para a guerra, pedindo ao mesmo tempo que 
se não mostrem as que falam a favor dos Pernambucanos: grande promotor 
enfim será o Congresso, se não desaprovar solenemente todos os atentados 
cometidos por L. do Rego.

Para bem da humanidade aflita, e em conformidade do Sistema, devem 
as Cortes, e o Governo empregar todos aqueles meios que possam não só 
extinguir a injusta rivalidade que existe entre filhos da mesma mãe, mas até 
cicatrizar, se tanto é possível, as feridas que esta mesma rivalidade, e fero 
despotismo abriram há pouco. Pode ser que nós não consigamos estes desejos: 
pode ser que muito nos levem em mal o não pensarmos de outra sorte, não 
importa: se por injustas contemplações o sangue Português tingir as praias 
do Novo Mundo, não ficaremos com o pesar de haver guardado silêncio em 
tempo ainda oportuno, e reste ao Senhor C. Branco o pesar de ter ele mesmo 
arrancado alguns dos louros que o enfeitam, com menoscabo da Justiça, sã 
Política, inconsequente consigo mesmo.

Rio de Janeiro Na Impressão Nacional, 1822.

2 Possivelmente Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira, deputado pernambucano 
às Cortes. (N.O.).
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Fiel, natural, e circunstanciada exposição dos acontecimentos da 
noite de 23 de Junho de 1821, pela irregular, e indiscreta reunião 
do 2.° Regimento de Infantaria da Divisão de Voluntarios 
Reaes d’El-Rei em seu proprio acantonamento do Secco.

O Coronel João Crisóstomo Callado, Chefe deste Regimento, aliás tão 
benemérito pelos seus serviços, e a quem ele não deixou um só instante de 
prestar todo o desvelo, e cuidados, que lhe prescreviam os seus deveres, e 
amor de seus próprios Soldados, sem dúvida estimaria sepultar no silêncio 
tal acontecimento, sufocando a perene mágoa que lhe assiste, se este, além 
de ser tão público, não fosse objeto de transcendência quanto à sua honra, e 
quanto à disciplina do mesmo Regimento, só levado a tal excesso por espírito 
de vertigem imprevisto, fruto das circunstancias azedadas por cotidianos 
sofrimentos: eis a razão por que aparece à luz pública a presente exposição, 
que desfazendo ilusórios boatos, fará brilhar a verdade, mostrará com clara 
luz o erro, e falta; porém porá em seguro a honra do mesmo Coronel, e remo-
vendo calúnias, que se possam atribuir ao seu Regimento, ou por ignorância 
do fato, ou por má tensão, não deixará em menos preço o conceito militar, 
de que é digno tal Corpo.

Não sendo portanto o seu fim senão narrar a verdade, se limitará ao 
acontecimento, sem levantar o véu, que poderia, sendo rasgado, descobrir 
estranhos motivos, e dar margem a dissensões sempre perniciosas, e de que é 
alheio o seu caráter, e sistema; assim, só apontará as reflexões devidas, e que 
se achem implícitas na sua exposição, protestando, do modo mais sagrado, 
não ser da sua mente querer ofender a pessoa alguma, mas sim só pugnar por 
si, e pelo seu Regimento, como lhe cumpre. 

Aconteceu que, pelas sete horas e meia da tarde do mesmo dia 23, 
tratando o referido Coronel de diferentes objetos de polícia para o seu 
Regimento com o Ajudante José Joaquim do Amaral, em virtude de certas 
participações, e reflexões, fez o Coronel chamar o Capitão do Estado Maior, 
a quem recomendou nova, e expressa exação nas revistas ordenadas no 
Regimento. Pouco depois das oito horas, voltou o mesmo Capitão do Estado 
Maior, e deu parte que tudo se tinha cumprido, e sem novidade. Após disso 
se retirou, havendo-se despedido o Ajudante, ficou só o Coronel no seu 
próprio Quartel.



425

Às nove horas pouco mais ou menos, comparece o Sargento da 6o 
Companhia Manoel José Lopes, e dá parte que as Companhias 3a 4a 5a e 6a 
se achavam armadas, e fora dos Quartéis: pouco depois, chega o Capitão do 
Estado Maior dá a confirmação Oficial à mesma parte: o Coronel se veste 
arrebatadamente, e vai apresentar-se às Companhias, alheio inteiramente do 
que pretendessem por tal desatino: chama os Sargentos para avisarem aos 
Senhores Oficiais a comparecerem imediatamente; a intimação desta ordem 
não era precisa em geral, pois já alguns se achavam presentes, clamando pela 
boa ordem. 

Apenas o Coronel é visto, e reconhecido dos Soldados, rompem estes 
gritos – Meu Coronel V. S. perdoe, porém nós queremos ir a Montevidéu 
para que se paguem nossos Soldos segundo o prometimento, que se nos fez 
na madrugada do dia 20 de Março: a estas vozes, tendo o Coronel respon-
dido que estavam loucos, segundam – Não estamos, meu Coronel, V. S. e 
os Senhores Oficiais que queiram, hão de acompanhar-nos: nós não demos 
parte deste acontecimento a V. S., porque o não queríamos ver em Conselho 
de Guerra, e a nós todos não nos hão de meter; e os Senhores Oficiais, assim 
como nos convidaram na noite de 20 de Março, nós os convidamos agora. 
Apesar de ser crítico o momento de interpor com firmeza a voz de autoridade, 
o Coronel, fiado na disciplina do seu corpo, e respeito dos Soldados, que 
mostravam amá-lo quer fazer-se obedecer, e dissolver uma reunião, filha do 
delírio, chama os Sargentos, e intima a ordem para que os Senhores Oficiais 
sem demora fizessem entrar as Companhias no seu dever, e as recolhessem 
nos Quartéis: a 3a Companhia dócil à Ordem, se encaminha a cumpri-la, 
porém as outras desgraçadamente se conservam firmes, e não obedecem. Passa 
então o Coronel a tentar os meios de persuasão, e conciliação; determina aos 
Sargentos que formem as Companhias para ele ir falar-lhe a cada uma de 
por si, o que executa, procurando com razões fazê-los capacitar, que deviam 
sossegar, obedecer, e entrar nos Quartéis, que ele Coronel se fazia cargo das 
suas queixas, e representações, que não era aquela a maneira cordata de as 
fazerem, antimilitar, imprópria, e indigna de tão bons Soldados, com todas 
outras reflexões próprias do assunto; neste momento, de uma das Companhias 
rompem os gritos, “– Vamos aos Granadeiros – de outra – meu Coronel, 
Vossa Senhoria não tem que recear o sucesso, esta deliberação é de toda a 
Divisão, quando nós chegarmos a Montevidéu, teremos as Portas abertas, e 
os nossos Camaradas de Guarnição à nossa espera, e nós temos que ir pela 
Artilharia, e Cavalaria.” Declarada à geral inteligência, e mostrando-se ser 
este ato tão premeditado, e sério, reflexiona o Coronel que é preciso variar de 
expediente, sendo inúteis, e infrutíferos os meios já aplicados, e que é forçoso 
ceder por um momento à torrente, para depois regular a sua direção; assim 
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grita, “– Senhores, iremos onde queiram, porém primeiro quero saber se me 
obedecem.” Respondem por aclamação, sim, Senhor, faremos quanto Vossa 
Senhoria mandar, porém queremos ir a Montevidéu. Aproveita o Coronel 
esta pausa, e manda ao Ajudante – José Joaquim do Amaral, – que apresen-
tando-se no Quartel das duas Companhias de Granadeiros, que distará 72 
Toesas do Seco, contivesse a ordem, e precaucionasse maior desatino, caso 
ali já lavrasse o alvoroço; e ordena ao Major – José Antonio Franco – passe 
rapidamente a Montevidéu, e inteire de tudo ao Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor Capitão General, Barão da Laguna, o que não tinha antes praticado, 
por não remeter uma participação de tanto dissabor, enquanto julgava estar 
ao seu alcance remediar o mal, não sendo tampouco, a seu ver, acertado que 
se alvorotasse Montevidéu àquela hora da noite, sem absoluta precisão; pois 
eram já 11 horas; e é certo que o referido Major falou a Sua Excelência às 
11 horas e três quartos.

Passa depois o Coronel a ponderar aos Soldados, que deviam ir em 
Ordem, e levar as Bandeiras do Regimento; nisto é obedecido de bom grado; 
encaminha-se pois ao Quartel com duas Companhias a executar o que havia 
proposto, e bem que ali com motivos prolixos, e frívolas razões se demo-
rasse meia hora, se conservam em silêncio e sossego os Soldados: enfim, dois 
Oficiais tomam as Bandeiras, e marchando para a Cidadela se reúnem ali às 
duas Companhias: postos em formatura, tenta outra vez o Coronel persuadir 
aos Soldados quanto era melhor entrarem nos Quartéis, e ali esperar que Sua 
Excelência o Senhor Capitão General fosse ouvir as suas representações, que 
ele como seu Chefe lho prometia, e obrigava a consegui-lo do seu General; 
bem entendida o Coronel que ainda não era o momento da saudável crise, 
mas não quis omitir a menor coisa, para desencargo do seu dever: assim 
não lhe foi estranha a resposta do seguinte grito, “Não Senhor, queremos ir 
a Montevidéu por nossas pagas”.–– Faz-lhes entender que era impraticável 
serem pagos daquela maneira, como pensavam, que nem havia dinheiro, nem 
estava à disposição de Sua Excelência: resposta “A Divisão está paga em dia 
pelo Estado, e o dinheiro deve estar em Montevidéu”. E é nesta ocasião que 
novamente remete outra parte a Sua Excelência o Senhor Barão da Laguna 
pelo Ajudante – José Joaquim do Amaral – rogando-lhe encarecidamente se 
apressasse a ir encontrar o Regimento; assegurando-lhe ao mesmo tempo que 
ele Coronel se faria forte a detê-lo em ordem; outrossim, que Sua Excelência 
devia persuadir-se, que só a sua presença poderia evitar que o Regimento 
entrasse em Montevidéu; onde achando-se de acordo com os outros Corpos, 
poderia promover funestos desacertos, em menoscabo de todo o respeito às 
autoridades, em menosprezo da honra Nacional: que sim Sua Excelência 
tomasse na Praça as medidas, que julgasse a propósito, porém sem demora, 
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ou falência fosse encontrar, e falar ao Regimento; contudo, podia assegurar a 
Sua Excelência que os outros Corpos não seriam tocados pelo seu Comando, 
que este se prestaria respeitoso a receber a pessoa do Senhor Capitão General; 
e que finalmente a marcha se fazia pelo caminho do cordão, visto ele a não 
poder estorvar: isto era uma hora da noite, e é certo ter o Ajudante falado a 
Sua Excelência a uma e meia.

Tenta depois o Coronel mostrar aos Soldados o absurdo da sua opinião, 
e persuasão, porfiam em marchar adiante: como faltasse a 1a Companhia, 
lembra-se este incidente para os fazer demorar; debalde foi, porque respon-
dem, “– já está avisada –” assim, sem poder evitar, o Coronel marcha com as 
seis Companhias para o ponto onde costumava reunir o Regimento, quando 
era mandado vir a Montevidéu (1) aí procura entreter o tempo que pode em 
prolixidades de formaturas, até que se reuniu a 1a Companhia: lembra que 
então faltam a 2a e 8a, e que as ia fazer avisar, o que executa pelo Capitão da 1a 
de Granadeiros – Salustiano Severino dos Reis – com expressa recomendação 
para que o Major – Francisco de Paula Esteves – conservando-as formadas o 
esperasse, fazendo observar toda a possível Ordem. Tendo decorrido alguns 
minutos, se põe o Coronel à frente das seguintes Companhias, e procurando 
o caminho o mais extenso, se dirige ao Quartel da 2a e 8a Companhias, que 
distará 130 Toesas do lugar aqui citado, e contudo, seria já uma hora e 
meia, quando se efetuou a incorporação das duas Companhias com o Major 
Esteves, que ali o esperava, conforme a ordem comunicada: a este determina 
que forme o Regimento (2) por ordem de Companhias em um largo que fica 
entre Campo do Silva; e o Seco (3) segue pois a marcha em razão dos repetidos 
clamores dos Soldados, que já não era possível rebater: o Coronel efetua por 
um desfiladeiro, caminho só de escolha para ganhar tempo; e vem colocar o 
Regimento junto do Saladeiro do Pereira, da outra parte do caminho, onde é 
o Quartel de uma Companhia do 1o Regimento de Cavalaria, que felizmente 
não foi inquietada: foram tantas as delongas, que só às duas horas e meia 
aproximadamente, é que o Regimento se formou no citado sítio, que pouco 
mais ou menos distará 264 toesas do Silva.

Não tinha já o Coronel Oficial algum, que pudesse dispensar para 
dirigir a Sua Excelência o Sr. Barão; e como instava a necessidade, manda o 
seu próprio criado para pessoalmente vir a ter com Sua Excelência, e instar 
quisesse apressar-se, pois haviam ultimado os esforços para conter, e demorar 

1 Este lugar distará da Cidadela 139 Toesas.
2 Existia este só com nove Companhias, porque a 7a ainda se achava à bordo da Fragata 

Tetis, tendo só desembarcado duas das 3 que estavam a bordo para seguirem com o 
Regimento para o Rio de Janeiro.

3 Este sítio distará de Montevidéu 2822 toesas.
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a marcha, e resolução do Regimento; que ele Coronel tinha esgotado todos 
os recursos para sossegar os Soldados, que inda ia a tempo de o escutarem 
com decoro, que a não aproveitar os momentos, era inevitável a entrada em 
Montevidéu, o que seria o pior dos males, e a maior desgraça: chega depois 
de poucos momentos o Ajudante, Amaral, tendo já falado com Sua Excelência 
em Montevidéu, a quem de novo faz marchar na mesma diligência: progredia 
a marcha para os subúrbios da Praça; porém graças ao delineado estratagema, 
só às três horas e três quartos formou no sítio denominado – as três Cruzes 
– junto à Padaria de Morales aquartelamento da Artilharia da Divisão, que 
distará 497 toesas do Quartel da 1a Companhia de Cavalaria acima referida, 
e fica a meio caminho de Montevidéu ao Seco.

Dada a voz de alto, e preenchidas as formalidades usadas, pensa o 
Coronel fazer o último esforço para se opor à aproximação da Praça, que já 
era o mal iminente: reverte-se da energia do Chefe, e lança mão do encanto; 
que embeleza os Corpos filhos da disciplina, quando o Chefe é amado e 
respeitado “Soldados! Quero e ordeno que aqui se guarde o Senhor Capitão 
General: eu castigarei o primeiro que me desobedeça; a junção com outros 
Corpos não é agradável neste caso um obre como queira, e vós como julga 
o vosso Coronel, que é vosso verdadeiro amigo”. Ficam firmes em coluna, 
e não replicam: dá-se ordem para fumarem, e conservarem-se sem rumor, e 
assim se conservam até depois das quatro horas em perfeita docilidade: era 
muito para delicadas circunstâncias, e o mais que podia conseguir qualquer 
Chefe depois dos primeiros sucessos.

Seriam quatro e um quarto, quando chega o Secretário Militar, o Coronel 
Miguel Antonio Flangini; em razão da névoa, e escuro é equivocado com 
Senhor Barão da Laguna, e o Coronel dá a voz de sentido, que é obedecida 
como voz de Comando em parada. Conhecida porém dos Soldados a equivo-
cação rompem de novo os gritos, “Vamos a Montevidéu; Sua Excelência não 
vem aqui”. Dá-se a voz de silêncio, e então o Coronel Flangini declara aos 
Soldados, que o Senhor Capitão General tinha já saído da Praça pelo Portão 
novo, que estava em caminho, e que necessariamente se tinha desencontrado: 
esta fala é escutada com respeito, e decoro; porém clamam logo adiante: toma 
então o Coronel a frente do Regimento, e com firmeza, e inteira resolução faz 
entender que castigaria o primeiro que falasse, e em seguida manda o Capitão 
da 2a Companhia, Antonio José de Carvalho que se adiantasse da coluna 
a esperar a Sua Excelência, para o acompanhar, e dirigir ao lugar, onde o 
Regimento tinha feito alto: chega finalmente Sua Excelência o Senhor Capitão 
General, tudo se conserva firme em coluna como estavam, e guardam silêncio.

Determina Sua Excelência, que saiam os primeiros Sargentos, e um 
Soldado por Companhia a falar-lhe: os Soldados trepidam, receiam sair fora 
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da formatura: nenhum quer fazer a cabeça na representação; em virtude disto, 
o Coronel dá a voz, que saiam os Soldados da direita das Companhias: é 
obedecido, e vêm apresentar-se a Sua Excelência que lhes fez a interrogação 
acerca do que querem os seus Camaradas: respondem, que querem os seus 
pagamentos; um dos Sargentos se excede em menosprezo do respeito devido 
à Sua Excelência, referindo com aspereza, e sem comedimento injustiças sofri-
das em Promoções, falta de Soldos, e outras queixas, que sendo proferidas de 
modo indevido, o Coronel toma o arbítrio de o mandar calar, o que não tinha 
praticado imediatamente, em atenção a estar perante o Sr. Capitão General, 
que o escutava, e a quem se dirigia; mas que não era lícito tolerar desatinos 
a infinito sem os estorvar.

Em circunstâncias tais, julga o Coronel dever satisfazer a todo o Corpo, 
e pede a Sua Excelência queira entrar na coluna, a fim de que todos os 
Soldados pudessem ouvir, o que tivesse a dizer-lhes: manda abrir intervalos, e 
pôr as armas ao ombro, o que é executado, como se fora em parada regular. 
Passa Sua Excelência ao centro da coluna, e pergunta aos Soldados de que se 
queixavam, e convida-os a que falem: repetem as queixas da falta de soldos, 
e acrescentam que em outras Capitanias se havia dado uma gratificação à 
Tropa, e que nesta pelo contrário, tendo-se-lhe prometido pagar, nem isso 
tinham obtido, que tinham muito frio,, que estavam sem mantas, e vivendo 
em um Quartel sem tarimbas, e deitados pelo chão muito úmido, o que era 
mui penoso, e prejudicial à saúde, que não podiam resistir ao desarranjo, em 
que viviam com metade de um pão (4) por dia, e péssima ração de carne, por 
ser tão magra, se apegava às paredes, que os trapos com que se cobriam, e 
esteiras em que dormiam, as tinham destruído em consequência de embar-
carem para o Rio de Janeiro, como se tinha feito público por ordem, não se 
tendo efetuado, por Sua Excelência o estorvar, apesar de já estarem embar-
cadas três Companhias; que eles estavam prontos a servir em qualquer parte 
que os mandassem, porém queriam a sua paga.

Tendo-os Sua Excelência escutado urbanamente, passa a animá-los, 
e persuadi-los, que o não terem ido para o Rio, fora em razão de terem 
chegado novas disposições, e contra-ordem para assim o executar, que se lhe 
havia de pagar, que estivessem contentes, que aqueles que aqui quisessem 
continuar o serviço, se lhe dariam hortas aos casados e por fim procura 
Sua Excelência fazer-lhes ver, que em alguns pontos das suas queixas havia 
dificuldades, que ele não podia remover, e que era absurda a desconfiança, 
em que estavam a seu respeito, que ele contava, como era de esperar, fossem 
sempre dignos Soldados, e que merecessem o agradecimento da Nação, como 

4 Como recebiam um dia pão, e outro farinha, por isso contam meio por dia.
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tinham merecido até o presente: replicam que queriam ser pagos por letras 
bem como os Oficiais; segue Sua Excelência dizendo-lhes, que os Oficiais se 
sujeitavam a um alto rebate, que eles não podiam sofrer, nem ele General 
passar letras de pequenas quantias. Estando a romper a Alva(5) e havendo 
já concorrência de povo na estrada, roga o Coronel a Sua Excelência queira 
retirar-se, ao que anui, se seguindo para a Praça, marcha o Coronel com o 
Regimento para o seu acantonamento, acompanhando-o o Coronel Flangini, 
no maior sossego, e na melhor ordem, chega às 6 horas, e recolhem-se as 
Companhias nos seus respectivos Quartéis sem a menor novidade.

À vista deste relatório tão verdadeiro, como exato, seria escusado nada 
adicionar, mas o Coronel julga de justiça ajuntar algumas reflexões, que o 
mesmo objeto parece apontar: é bem certa, e clara a falta, que este Regimento 
cometeu, mas que moral, disciplina militar não é preciso haver em seu Corpo 
para retrogradar do seu delirante desacerto, e parar depois dos primeiros 
passos! É mais fácil conservar sucessiva, e pacífica ordem, do que fazer revi-
ver a ordem quebrantada. Lisonjeia ver triunfar o respeito, e a subordinação 
mesmo a par do erro, e mostrar-se este Corpo digno mesmo na sua falta: É 
nas circunstâncias difíceis que se prova o verdadeiro espírito, e conceito de 
um Corpo; o perigo apura o merecimento: nisto se prova quanto pode a boa 
educação militar com bons Soldados; e é de esperar que este acontecimento 
não seja mais que ligeira nuvem nos belos dias da sua existência militar.

Cumpre igualmente não deixar em silêncio que o seu Coronel tinha já 
repetidas vezes dirigido representações tocantes aos sofrimentos dos Soldados, 
e bem que algumas não pudessem ter pronta solução, ignora a fatalidade 
porque outras não foram escutadas em tempo oportuno, como o foram 
imediatamente depois deste triste fato. Longe da sua ideia querer por tais 
reflexões disfarçar a gravidade em si de tal procedimento no seu Regimento; 
mas é justo que a verdade apareça; e que se pese o bem, e o mal: desta maneira 
julga ter praticado, e satisfeito ao que se tinha proposto. Montevidéu a 1o de 
Novembro do ano de 1821.

João Crisostomo Callado.

RIO DE JANEIRO NA TYPOGRAPHIA NACIONAL.

5 Seriam aproximadamente cinco horas e um quarto.



431

19

[Justificação que dá ao publico o Brigadeiro Francisco 
Maria Gordilho Velloso de Barbuda, contra o redactor do 
Correio do Rio de Janeiro]

Francisco Maria Gordilho Velloso de Barbuda, desejando intimamente 
com o mais justo pundonor o seu desempenho e correspondência, seja em geral 
no que diz respeito aos sagrados deveres para com a Nação, ou em particular 
para com qualquer indivíduo, viu por isso mesmo, com desusada satisfação, 
aparecer o feliz momento, em que uma Constituição Nacional prometia, 
além de venturosos futuros, a saudável segurança dos direitos do homem, 
que afiançados pela Lei, torna a mesma segurança irrefragável, e por assim 
dizer o homem tão responsável à Lei, como a Lei correspondente ao homem. 

É certo que, como desejava mais ser constantemente útil que benemérito 
ocasional, não se fez campeão, nem declamador desnecessário em causa, 
que tinha toda a força de opinião, e da qual só se deve assim encarregar os 
abalizados talentos; porém deu aquelas provas, que estavam no seu alcance, 
como se pode ver em parte nas Gazetas no 76 e 90 do ano passado. 

Nas referidas circunstancias, e na convicção da infalíve1 reciprocidade 
entre a Lei e o homem, estava pois Gordilho mui alheio de pensar que houvesse 
um homem, que se arroga de ser o expositor da opinião e da respeitável 
vontade do Reino do Brasil, e de gerais direitos, que, sem conhecimento e só 
por má vontade, e no vil conceito que operando às escondidas operava a seu 
salvo, intentasse atacar os direitos mais sagrados do homem! A sua honra! 
parece impossível, mas é um fato, e até apresentado por ele mesmo ao Público. 

Gordilho requereu a praxe da Lei a este respeito porque é Constitucionalista, 
posto que aliás não seria necessário mais do que analisar um pouco a carta de 
acusação, que dele fez a Sua Alteza Real um homem, que diz ser João Soares 
Lisboa, Redator do Correio, morador na rua da Vala no 63. O Público tem 
assaz critério para ao primeiro golpe de vista e de reflexão conhecer pelas 
incoerências e contradições continuadas da mesma carta, e história do Autor 
do Correio, a precipitação, duplicidade, intriga e caráter do mesmo Autor. 
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CARTA
Senhor,

Permita-me Vossa Alteza Real a liberdade de interrogar Sua Real 
Vontade, sobre uma insinuação que em Nome de Vossa Alteza Real me fez 
ontem, e hoje de novo recomendou o Marechal Moraes por ordem de Berquó. 
Consiste a insinuação em fazer persuadir à Europa, e mesmo ao Brasil, que 
Vossa Alteza Real é impelido a obrar contra os Decretos das Cortes e de 
Sua Majestade, por interesse Nacional, e a bem da União Luso-Brasiliana, 
atendendo a maioria da opinião pública Brasiliense, mas que Vossa Alteza 
Real não é motor de tal desenvolvimento. 

Todos sabem na Província do Rio de Janeiro que nesta Província não 
poderá certamente haver quem não esteja convencido, que a maioria de 
opinião pública é que Sua Alteza Real devia ficar no Brasil, e que foi pura-
mente em consequência, e não por arbítrio, ou capricho de Sua Vontade, 
que Sua Alteza Real ficou. Ter nisso muito gosto e satisfação, é um caso mui 
diverso, e até mui natural ao Coração de um Príncipe, que segue o voto do 
Povo, conformando-se com ele para a felicidade geral; mas isto não é ser Ele 
a causa e sedutor da rogativa do mesmo Povo; deste modo era o Príncipe, 
por assim dizer, fazer partido para sujeitar e cativar a vontade Pública, e 
pelo outro é conformar-se com ela operante justamente em liberdade, o que 
é simultaneamente mais digno tanto para o Povo como para um Príncipe, 
que é Ele mesmo Constitucionalista. Se pois esta é a verdade e dignidade de 
fato, não será bom que a Europa e todo o Brasil fique dela tão conhecedor, 
como o está a Província do Rio de Janeiro? Não são todas as mais Províncias 
igualmente Irmãs, e partes integrantes deste vastíssimo Reino, e não deverão 
ser igualmente cientes com toda a especialidade da natureza de um passo, que 
honra o seu caráter, e do caro objeto de seus votos? Seria porventura justo 
considerar o passo na sua natureza menos brilhante para dar reputação a 
alguns particulares, que à custa de tão grande sacrifício, como é a opinião do 
natural caráter livre da Nação, se quisessem arrogar a glória de lho darem? 
Em que estará aqui a razão, que obriga o autor da carta a cair arrebatada-
mente que conhece quanto a atual situação de Sua Alteza Real é melindrosa, 
e que é para temer que perca tudo? Será por se fazer uma declaração, cujo 
conhecimento manifesta a dignidade do Povo e do Príncipe, que dá razão ao 
autor do Correio de seguir como segue?

Eu conheço quanto a atual situação de Vossa Alteza Real é melindrosa, e 
é para temer que perca em um momento os trabalhos de um ano isso é a boa 
opinião pública e após ela o Brasil. Ontem mesmo fiquei aturdido quando 
me informaram que Berquó e Gordilho tinham induzido o velho Lisboa a 
escrever a Reclamação, N.° 14, dizendo-lhe que Vossa Alteza Real assim o 
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desejava, por que não queria Cortes no Brasil,(1) e duas horas depois recebi 
a insinuação!!

Acaba o autor do Correio de afirmar a negra calúnia, e passa logo ao 
arrojo de dar mesmo a entender que Sua Alteza Real é entrado, pela insultante 
maneira, com que se expressa com o mesmo Senhor, dizendo

Senhor, falemos claro, ou Vossa Alteza Real quer Representação 
Nacional no Brasil, ou não quer? No primeiro caso pode Vossa Alteza Real 
contar com um defensor denodado de Seus Direitos. Ele aí se vai inculcando 
como sustentáculo, sem o qual o caráter e virtudes dos Cidadãos do Brasil de 
nada valeriam. No segundo não posso servir a Vossa Alteza Real, e atrevo-
-me a afirmar-lhe que perde o Brasil para sempre. Um de nós está enganado 
com Gordilho e Berquó. Nem um, nem outro, a diferença está só em que o 
Príncipe com o caráter, que Lhe compete, não acredita calúnias com facilidade, 
e o segundo com o caráter, que lhe é próprio intenta fazê-las a seu salvo. Ou 
Vossa Alteza Real está traído ou Berquó pretende iludir-me; é necessário 
que apareça a verdade. É mui necessário decerto, e só ele caluniador é que 
trabalhou o que pôde, para que se não consentisse averiguação em regra na 
forma da Lei, como se vê dos passos, de que faz menção, e se pode conjecturar 
dos que daria clandestinamente, método mui favorito deste franco Cidadão. 
Ele já em outra ocasião me fez saber pelo mesmo Moraes, que Vossa Alteza 
Real estava pouco satisfeito com José Bonifácio, e que estimaria que eu o 
apresentasse ao público. Já se sabe o que quer dizer no modo de o apresentar; 
o mesmo redator julga escusado o declarar, que sendo por ele havia de ser 
bem servido. Não fiz apreço da insinuação, pareceu-me intriga, e eu sou de 
muito difícil acesso para ela. Di-lo ele, e basta; mas já se vai ver mais clara-
mente, e demais não convinha à Vossa Alteza Real que se falasse então de José 
Bonifácio apesar de ele não ser tão bom como alguns pensam, ou como deve 
ser.(2) A asserção, com que o redator do Correio principiava a intrigar para 

(1) A este respeito o processo judicial mostrará ao Mundo a incoerência de Gordilho, e a 
calúnia do Redator e de seus informantes.(

(2) Os motivos em que fundávamos esta asserção foram, a voz pública, de que Sua Excelência 
dissera que havia despachar só os Brasileiros, assim como em Portugal despachavam só 
os Europeus; este procedimento é vicioso e digno de reprovação em qualquer Ministro 
de Estado, e nunca será bom Ministro, nem homem de bem, aquele que assim obrar; 
Sua Excelência nos afirmou que era calúnia, e que o seu procedimento o justificava; 
estamos convencidos de que era falso o boato, que se tinha espalhado, mas nós escre-
víamos confidencialmente, e não para o público, a quem só afirmamos aquilo, de que 
podemos produzir provas convincentes. Aqui temos outra: quem escreve em particular 
pode dizer mal de quem quiser e até mesmo ao Príncipe do seu Primeiro Ministro; além 
de que existe grande diferença entre uma advertência, e uma acusação. É esta imagina-
da e cavilosa diferença, amada Nação, que tem feito desgraçados os nossos primeiros 
beneméritos. É em consequência deste insolente sistema que os Albuquerques morreram 
mal com os homens por causa d’El-Rei, e mal com El-Rei por causa dos homens, que 
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com o Príncipe Regente o seu primeiro Ministro, tem o suposto fundamento 
de nota, cuja falsidade ele mesmo tem a pouca vergonha de confessar! Este 
monstro de intriga, que tem a audácia de falar, como se vê na nota no 2!! De 
duas uma, ou este intrigante estava, ou não estava plenamente convencido 
da iniquidade do Ministro; se estava, não tem caráter em se contradizer; e 
se não estava cabalmente convencido, com todo o conhecimento, como se 
fazia necessário, para que o macula? É porventura com esta facilidade que se 
deve denegrir, não só um Ministro, mas qualquer homem na opinião de um 
Príncipe? Porém o tal autor do Correio é de mui difícil acesso para a intriga. 
Agora é necessário que eu fale. Fale, que quanto mais falar, mais se condena, 
mas não quisera fazê-lo sem ter a certeza das puras intenções de Vossa Alteza 
Real. E esta! Ainda em cima quer que o Príncipe se justifique perante ele de 
sua pureza. Não é ele redator que precisa fazê-lo; ele põe já o caso em pratos 
limpos. Nunca Vossa Alteza Real verá escrito meu de servilismo; senão já se 
vai ver mas é em segredo deixei de ser vassalo, não voltarei à escravidão; se 
os Portugueses se deixarem avassalar, deixarei de ser Português, e buscarei 
em terra estranha a augusta Liberdade.(3) Talvez queira dizer libertinagem de 
acusar a quem quiser impunemente.

São esses, Senhor, os sentimentos de meu coração e a convicção da 
minha alma; Vossa Alteza Real tem desenvolvido um caráter franco e liberal, 
além de toda esperança, não reprima os impulsos de Sua natural bondade, e 
suspeite sempre dos lisonjeiros, que o adulam. Bem se manifesta que é só do 
tal redator que se deve fiar, e em segredo.

Não pretendo prêmio... Menos verdade; que até já o pretendeu adian-
tado: pediu ser resposteiro... etc... etc. desejo servir a Vossa Alteza Real. Fica 

os Cunhas negaram à pátria os seus ossos; que os Pachecos, os Camões, e tantos outros 
morreram a pedir esmola. Se o Ministério daquelas épocas conhecesse justamente o 
que é Constituição, ou a necessidade de um sistema de recíprocos deveres manifestos, e 
infalíveis no seu desempenho, saberiam da força dos serviços e dos negócios da Nação 
pelos próprios canais responsáveis, e que por isso mesmo que o são, não devem jamais ser 
tramados por ditos particulares, sorrisos sardônicos, e outras tais chamadas advertências 
desses infames inimigos da boa ordem, e da sua Pátria, que de direito não respondem, 
nem podem responder, nas consequências por semelhantes notas tão ambíguas como 
eles, e que logo se pretendem salvar dizendo que uma advertência não é uma acusação. 
Sua Alteza Real, como verdadeiro Constitucionalista, desprezou o enigma a respeito do 
Ministro, e em quanto ao mais concedeu a averiguação na forma da Lei.

(3) Se todos falassem aos Príncipes esta linguagem, expondo assim os seus sentimentos com a 
dignidade do homem livre, nem os Príncipes seriam enganados, nem os Povos oprimidos. 
Sabemos fazer a diferença do servilismo ao respeito, e os Príncipes que se ofendem com 
o reconhecimento dos Direitos dos súditos, não são da qualidade do Regente do Brasil, 
Que por isso não anuiu à instância do redator para se não fazer averiguação em regra; 
Que se lisonjeou em ser o primeiro a reconhecer do modo mais solene tais Direitos no 
Decreto memorável de 3 do Corrente.
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claro, e ainda mais claro vai ficar ocultamente; Então não se vai fazendo 
conhecer? este método de insinuações por terceiro é perigoso porque logo se 
vulgariza. Quer nabos em saco, quer iludir o vulgo: a honra (bem empregada) 
de Vossa Alteza Real me admitir à conferência particular tem o mesmo risco. 
Mas sempre é bom lembrá-la, talvez lembre método seguro; e não se pode 
colher o desejado fruto; Desejado fruto? Encoberto!! resta um único arbítrio, 
o de Vossa Alteza Real mandar escrever-me por pessoa de Sua Confidência, 
e entregar na Typographia de Silva Porto e Companhia, com sobrecapa 
ao Redator do Correio, mas deve vir por pessoa desconhecida. Eis aqui o 
Príncipe Regente (se combinasse com o tal redator) na necessidade de se 
servir de pessoas desconhecidas, para fazer tudo secreto! Eis aqui claramente 
exposto o escritor liberal, cuja expressão manifesta puramente a voz pública, 
a oferecer-se para pôr debaixo deste respeitável título as insinuações, que quer 
receber do Príncipe em segredo!! Eis aqui realmente um homem, em quem 
a voz pública poderá descansar com toda a fé e segurança, e que é incapaz 
de lhe fazer negra traição!!! Eis aqui justamente um homem sem servilismo; 
eis aqui um homem sem intriga; eis aqui um homem irrefragável, e cujas 
pronúncias são como ele mesmo.

O meu temerário arrojo seria reputado crime por um Príncipe Asiático; 
Pelo contrário será reputado o mais atroz de todos os crimes por um verda-
deiro Constitucionalista. Vossa Alteza real que conhece a dignidade do homem 
livre, E tanto a conhece e seus direitos, que não anuiu à súplica do redator, 
para que se não desenvolvesse a sua calúnia na forma da Lei. Desculpará meu 
atrevimento na certeza de minhas puras intenções; Cada vez mais claras na 
sua pureza. O mesmo segredo, que busco e exijo justificam minha conduta; 
É a justificação mais evidente não só da sua conduta, mas até de seus fins. A 
escolha do Alto Abrigo da Augusta esposa de Vossa Alteza Real foi o único 
meio, que pude descobrir para não ser visto nem pensado. Que não quer ser 
pensado nem conhecido fica mais claro que a luz do dia.

Escrevi em papel pequeno para não fazer volume, perdão Senhor a tantas 
faltas, o interesse não é meu, porque nada posso perder, É de tudo quanto 
tem dito talvez a cousa mais verdadeira. Salvo a liberdade; De ver se pode 
fazer a seu salvo o que quiser. É Vossa Alteza Real quem se acha em arriscada 
crise, Ele que o diz talvez tenha lá a esse respeito algum segredo. E nunca 
um Príncipe se humilha quando se abate a ouvir a voz da verdade por um 
órgão que por nenhum motivo lhe pode ser suspeito. O redator do Correio 
João Soares Lisboa, morador na rua da Vala No 63. De Vossa Alteza Real, 
o menor súdito João Soares Lisboa. Maio 30 de 1822.

Agora denominar-se o menor súdito aquele que afirma ao Público, que 
tem a soberba de se julgar igual a todos os Cidadãos; em tudo se vê que é 
homem de uma só palavra.
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Tal é o caráter e procedimento do redator do Correio, e é este mesmo 
homem, que depois de ter acusado a Gordilho e Berquó; de ter principiado a 
intrigar para com o Príncipe o seu Primeiro Ministro por um suposto boato, 
que ele mesmo tem a pouca vergonha de confessar que era falso; de ter procu-
rado tanto quanto lhe foi possível que se não consentisse legal averiguação; de 
se ter oferecido ao Príncipe para receber d’Ele insinuações em segredo para as 
dar no caráter de voz pública, e por este modo perpetrar a mais horrível traição 
Constitucional, de que se não poderiam seguir senão fatais consequências, a 
ter encontrado um Príncipe Asiático; que depois de tão atroz comportamento, 
tem finalmente a ousadia de principiar a história de seu odioso trama, sem 
pejo algum nem reconhecimento de seus crimes, dizendo que vai dar conta 
da intriga, em que se acha envolvido como Colaborador da representação, 
que 6.000 assignados dirigiram à Sua Alteza Real, Então por que se não 
acham envolvidos os outros Colaboradores? Não se verá todo o mundo que 
é ele mesmo que, como autor da mais vil intriga, se quis envolver para por 
esse meio ver se poderia chegar o seu fim? Em cujo crime não o cobre, nem 
o poderá jamais cobrir aos olhos do homem atilado, o escudo com que se 
quer defender para enganar o Público de ser colaborador da Representação, 
pois por maior que seja a importância desse serviço, ainda que fosse mesmo 
todo feito por ele redator, nenhum direito lhe dá para que possa cometer tais 
crimes impunemente dentro de uma Nação Constitucional, que sabe o que 
são sagrados direitos, assim como o que é traição, arbítrio, e libertinagem. 
Nem tampouco pessoa alguma achará digna, coerente, e necessária conse-
quência de tais trabalhos, a chamada pesquisa, ou espionagem dos supostos 
manejos, que ele quer testemunhar, cuja suposição vem a ser contraditória 
com a de liberal, e da generalizada opinião, que faz a suprema Lei; e esta 
traidora espionagem, talvez manejada, como é de crer por informantes ainda 
mais vis que o mesmo Redator, e capazes de mentir com a maior atrocidade, 
não pode deixar de trazer os Cidadãos honrados, os mais capazes de servir à 
Pátria, e os que melhor a tem servido, no iminente perigo de uma encoberta 
intriga, cujos resultados estamos todos os dias vendo no balanço da opinião 
sem motivos conhecidos, mas de que talvez ele seja o autor.

Não se vê este mesmo homem, que condena quem excitar a desconfiança 
entre governantes e governados, ameaçando que a Pátria está em perigo, 
ao mesmo tempo que ele acaba de cometer tais crimes ipsis verbis, e não é 
ainda ele mesmo que diz que são tais homens que a põe neste estado pela sua 
perversa doutrina! Parece impossível!!

Não é este mesmo homem, que diz que só a Lei marca autoridades a 
quem se deve respeito e obediência, e que no mesmo tempo quis estorvar a 
Lei, e a fé dada às competentes autoridades na averiguação da sua calúnia, 
para talvez ser entregue aos seus pesquisadores?
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Não se vê ainda este mesmo homem com a petulante duplicidade de seu 
caráter atrapalhar os elogios feitos ao Príncipe com o ataque feito à Pessoa 
de Seu Augusto Pai, e a Ele Mesmo, e ao respeitável Mestre, que Aquele Lhe 
deu? E tal não se vê ainda o seu negro caráter no comprometimento, que 
intenta fazer com as mesmas respostas do Ministro, com o conselho de Ledo, 
e com o investimento feito na Igreja do S. Francisco de Paula a uma pessoa, 
que não torce caminho?

E é este monstro, que grita que a verdade de todos os Marechais não é 
maior que a sua; que se julga com soberba igual a todos os Cidadãos, que 
arrogando à sua expressão a característica de voz pública, intenta debaixo 
deste escudo sujeitar tudo a seu desenfreado furor, como mais de uma vez se 
tem manifestado, atacando até o voto das Províncias na respeitável escolha 
de seus procuradores, com o intento de excluir os facultativos científicos e os 
Ministros, como se os não houvessem beneméritos e honrados; e não é isto 
evidentemente uma facção contra os mais sagrados direitos e bem Nacional, 
ao qual antepondo os seus intentos, quer que a sua sinistra vontade seja a 
Suprema Lei!!!

É pois este monstro de facções, honrados Concidadãos, que, depois de 
ter acusado Gordilho perante o Príncipe com a maior falsidade, se atreve, 
como fica visto, a pedir aos Ministros que se não se consentisse a averiguação 
da sua calúnia na forma da Lei, com o fim de ficar duvidosa, e em que será 
ao acusador tão difícil a justificação, como é provar que Gordilho insinuou 
ao Conselheiro Lisboa, homem com quem até nem falou.

Gordilho por si está persuadido que é assaz conhecido na opinião pública, 
e olharia com indiferença esta cabala, se não fosse os resultados, que por 
outro lado se poderiam seguir ao bem da sua Pátria(4) que sem razão, nem 
necessidade, vê oscilar todos os dias entre negras desconfianças, abortos, 
destas causas encobertas, que tanto maquinam a sua desgraça, solicitada pelo 
infernal egoísmo, o qual sacrifica às suas desencabrestadas paixões a segurança 
e a tranquilidade dos pacíficos Cidadãos; e isto quando, todos podíamos ser 
tão felizes!!! A dor punge, e a pena cai de desgosto. 

Francisco Maria Gordilho Velloso de Barbuda 

RIO DE JANEIRO. NA IMPRENSA NACIONAL, 1822.

(4) Gordilho entende por pátria do homem, não o ponto, que o viu nascer, mas sim a 
extensão dos domínios da Nação, a que pertence.
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20

MEMORIA
DESCRIPTIVA,

DA Forma porque foi estabelecido o Sistema Constitucional 
em Moçambique; e da conducta do Ex-Governador, e 

Capitão General João da Costa de Brito Sanches, e 
do seu Successor o Tenente General João Manoel da Silva.

APenas livres dos horrores de uma quase anarquia, e de um injusto e 
prepotente extermínio, onde me reteve a mão do déspota o infame João da 
Costa Brito Sanches, ex-Governador, e Capitão General de Moçambique, 
julgo indispensável transmitir ao conhecimento do respeitável público uma 
verdadeira, e sucinta narração dos trabalhos, que fez sofrer a quase todos os 
habitantes daquela Província durante o seu despótico governo, e os esforços 
com que foi ali promovida, e seguida a causa da Constituição, salvando-me 
igualmente com todos os honrados habitantes da opressão de um tão absoluto, 
e ridículo mandão. Deixarei para ocasião mais oportuna a demonstração 
individual dos fatos cruéis que impunemente praticara aquele novo Sancho 
Pança, talvez persuadido de Governar a Ilha dos Lagartos, por isso que tenho 
de bosquejar o quadro horroroso de anarquia em que esteve precipitada 
aquela Província por ocasião da chegada do sucessor daquele Baxá, o Tenente 
General João Manoel da Silva.

Tinha cansado a paciência humana de sofrer já tantos, e tão extraordiná-
rios insultos, vexames, e rapinas com que o Tirano Sancho, e seu consócio, e 
privado o pérfido Brigadeiro graduado de Milícias Francisco Carlos da Costa 
Lacé haviam espezinhado ao desgraçado povo de Moçambique, e muitos mais 
a aqueles constituídos em dignidades, e que se não submetiam em tudo a sua 
vontade, quando os nossos horizontes começaram a mostrar-se mais risonhos 
com as notícias da Regeneração Portuguesa começada no Porto, e esta nova, 
que causou tão grata sensação nos ânimos dos Moçambicanos foi tomada 
por aquele governador como um efeito de rebelião, trama de uns poucos de 
bêbados de Portugal, e facção digna do mais exemplar castigo. Para que o 
seu despotismo que ele via em o leito de morte tivesse ainda novos troféus, 
tentou aquele inumano prender alguns, e desterrar outros que ele julgava 
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se poderiam conspirar contra ele, e levantar o estandarte da liberdade: esta 
medida se havia divulgado por toda a Ilha, que ia a ter execução depois do dia 
24 de Junho, que ele solenizava a honra do Santo do seu nome: havia já provas 
sobejas do seu intento, pois que dias antes ele me fez embarcar subitamente 
para a terra firme de uma maneira bem semelhante a degredo, privando-me 
dos direitos de Cidadão, sem que ele produzisse culpa, ou ainda iniciação 
de culpa, pela qual me fizesse credor de tanto castigo, esbulhando-me da 
posse do comando do Batalhão de Infantaria de Linha, que Sua Majestade 
me confiara: igual procedimento teve com o Escrivão Deputado da Junta da 
Fazenda Joaquim Antonio de Carvalho e Menezes, despojando-o do seu Lugar 
segunda vez com desprezo das recentes ordens de Sua Majestade em favor 
daquele benemérito Empregado, a quem em Dezembro de 1820 mandara 
assassinar por vinte e tantos Soldados Sipaes [Cipaios], de que milagrosa-
mente escapara; fazendo-o conduzir entre uma escolta Militar com toda a 
ignomínia, e coação, mandando-o lançar às margens da praia da Terra firme, 
sem providência alguma para a sua subsistência, e isto motivado por querer 
aquele Escrivão sustentar as regalias do seu Lugar, e zelar a Fazenda Pública 
por ele governador, muitas vezes dilapidada debaixo de mil pretextos, o que 
é mui fácil de provar: igual sorte preparava a Domingos Correa Arouca, 
Tenente Coronel do Sobredito Batalhão, a quem aquele mandão fizera uma 
intimação de se prontificar com tempo, e de terminar os arranjos de sua casa, 
visto ser casado, e ter de o mandar a uma comissão: tal era o destino, que 
semelhantemente preparava a outros Empregados, Negociantes, e Militares, 
alguns dos quais conservava em prisões sem culpa formada, regozijando-se 
seu ferino coração de ver gemer a humanidade. Todos estes fatos é preciso 
se saiba, que ele os praticou depois de ter jurado, e feito jurar por surpresa 
a nossa Santa Constituição, consequência da chegada do Navio Despique 
com a feliz notícia de ter o nosso Bom Rei selado tão grande obra como seu 
juramento.

Mas faltando de todo em todo o sofrimento agregaram-se os Oficiais 
dos Corpos Militares, e alguns Cidadãos que o indigno Baxá, e seu satélite 
Lacé traziam desunidos por meio da mais vil intriga, consolidando-se em os 
mesmos sentimentos de regeneração, projetaram derrubar o Tirano, e reivin-
dicar seus direitos tão indignamente postergados, e instalar-se um governo 
Provisório à maneira das outras Províncias do Ultramar. Concertado o plano 
destinou-se o dia 25 daquele mês para a sua execução, dia este secundário ao 
em que ele festejou o Santo seu nome com um esplêndido jantar, em que se 
acharam muitos daqueles, que tinham concordado no projeto da sua queda, 
para deste modo não lhe ser suspeitosa a sua falta. No dia pois aprazado 
reúnem-se na Fortaleza de São Sebastião os três Corpos de Caçadores (sem 
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o seu comandante o Brigadeiro graduado João Vicente de Cardinas a quem 
se não convocou pelo seu bem conhecido infame caráter, que nos trairia não 
obstante ser de todos aquela causa, em que entravam os seus mais próximos 
parentes) o Batalhão de Infantaria, e o Corpo de Artilharia; e formados se 
encaminharam a casa da residência do mandão, a quem eu mesmo intimei 
a sua deposição e prisão de Ordem de El Rei e Cortes, findando assim o 
seu governo de ferro. Escuso agora narrar as baixezas, humilhações, e todo 
o gênero de indignidades, que aquele Nero praticou no momento de ouvir 
pronunciada a sentença da sua queda; e passo ao mais essencial. Foi ao mesmo 
passo preso o pérfido Lacé, cujos crimes são bem conhecidos nesta Corte, e 
se fizeram patentes ao Ministério pelas representações do por ele oprimido 
Povo do Rios de Sena, que governou, ou antes assolou, e ultimamente sócio 
nos crimes, conselheiro, e canal das extorsões daquele general. Concluída 
assim a prisão destes dois monstros da humanidade, juntaram-se na casa do 
conselho o Excelentíssimo Bispo, o Senado da Câmara, e as Autoridades Civis, 
e Militares com o demais povo, os quais unânimes e a uma voz instalaram 
com júbilo um governo Provisório Presidido do Excelentíssimo Bispo até a 
deliberação das Cortes, a quem fariam as competentes participações, ficando 
declarada na vereação da Câmara daquele dia a prisão de ambos à Ordem 
d’El Rei e Cortes pelos atrozes, e horríveis crimes, que praticaram e neste 
auto de vereação assinaram as sobreditas autoridades e povo. Assim finda-
ram as desordens que de dia em dia iam tornando a Província em uma total 
rebelião a não se lhe acudir com este eficaz remédio; e os habitantes vendo 
seguras suas vidas e propriedades, dando exuberantes provas do seu júbilo, já 
com iluminação espontânea por três dias, solenes ações de graças, e jantares 
públicos, em que manifestavam a mais completa satisfação por continuados 
vivas à nossa Santa Religião, ao Senhor Dom João 6.º e à nossa Constituição.

Livres pois daquele flagelo, e tranquilos os habitantes pacíficos de 
Moçambique, jamais esperávamos tornar a cair na perturbação, e desassos-
sego, quando alguns rumores se foram espalhando de que uns poucos de mal 
intencionados, inimigos do sossego público, e interessados no antigo despótico 
governo, dos quais era o primeiro móvel Antonio da Cruz e Almeida sogro de 
Lacé, fomentavam uma outra revolução, a fim de soltarem os dois perversos 
Governador, e seu sócio Lacé, crendo assim restaurarem os seus decaídos 
interesses: mas tais boatos não puderam então realizar-se; todavia a chegada 
do Tenente General João Manoel da Silva, a quem Sua Majestade havia 
Nomeado Governador e Capitão General para suceder ao déspota Sancho, 
reproduziu naquela Província os horrores da anarquia.

É preciso advertir, que logo depois de instalado aquele governo 
Provisório se espalhou por toda a Capital a notícia da próxima vinda do 
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novo Governador. Persuadidos os Cidadãos de que não poderiam melhorar 
sua sorte com o novo governo; o qual seria certamente como a Serpente que 
veio reger as Rãs; e experientes de que os Governadores, geralmente falando, 
solicitavam os governos, e os aceitavam com vistas unicamente de engrossar 
seus interesses, tendo na sua marcha governativa por modelo ao insigne Ladrão 
o Pretor Verres, como aconteceu quase sempre com os daquela Província que 
flagelando seus habitantes os reduziam à pobreza, e à miséria, extorquindo-
-lhes o seu numerário, e manchando-lhes ao mesmo passo a honra, e o bom 
nome, não escapando até a Fazenda Pública em que fartavam a hidrópica 
sede de riquezas; a Câmara, o Clero, e Tropa dirigiram suas representações 
ao Governo, nas quais declaravam que se conservasse aquele mesmo, que 
eles haviam instalado por voto unânime até a deliberação das Cortes, e que 
se não aceitasse por forma alguma o Capitão General, que viesse nomeado, 
não só pelos danos, que dali se poderia seguir da mudança do governo, como 
por ser o sistema novamente abraçado pela causa da Constituição. Ao cabo 
pois de sessenta e tantos dias da instalação do governo Provisório, aportou 
na Ilha de Moçambique o Tenente General João Manoel da Silva nomeado 
governador da Província. O Governo lhe mandou significar qual era a delibe-
ração do Povo, que o não aceitava como governador e lhe destinava ao sítio 
da Cabaceira na terra firme uma decente Casa para nela morar, entanto que 
não pudesse regressar ao Rio de Janeiro como era vontade do Povo em geral; 
porém ele relutando a estas propostas, ao 3.º dia de sua chegada pode desem-
barcar na Ilha, e para uma casa particular, sem que o governo por sua nímia 
condescendência lhe obstasse um tão perigoso desembarque. Na madrugada 
do dia 3 de Setembro e 3.º de sua estada em terra foi ele clandestinamente 
admitido na Fortaleza pelos oficiais inferiores dos três Corpos, com quem os 
facciosos tramaram este negócio de modo que vou a referir.

O citado Cruz, crendo que com a introdução do Tenente General no 
Governo ganharia a soltura do seu genro Lacé, e todos continuariam a tirar 
novos interesses, conluiou-se com o mesmo Tenente General, a quem prome-
teu meter de posse do governo, contribuindo para isso com todo o dinheiro 
necessário. Para isto se efetuar valeram-se de um tal Ajudante de Ordens 
Diogo da Costa Soares; natural daquela Ilha, homem de muito más manhas, 
assaz conhecido pelo seu vil caráter não só ali, como nesta Corte, onde 
esteve e até preso de onde voltou em companhia do dito Tenente General. 
Este péssimo Moçambicano foi quem por sugestões, e a troco de um porvir 
favorável, excitou aos Inferiores para tomarem parte no tramado negócio, 
insinuando-lhes, que depois de prenderem os seus oficiais pusessem em 
movimento aos Soldados contra o governo Provisório, e a favor do Tenente 
General de que decerto seriam recompensados com uma soma avultada, e 



442

promovidos aos postos, que necessariamente vagavam pela prisão, e expulsão 
dos oficiais. Aparelhado desta arte um tal ardil, a que deu o seu consenti-
mento o Brigadeiro Cardinas, começaram os facciosos a pôr em execução os 
seus traços com prenderem os oficiais, que pernoitavam na Fortaleza com 
o fim de acautelar alguma tentativa da parte do Tenente General; mas tão 
desapercebidos estavam eles a respeito do que se tramava a seu respeito, que 
foram separadamente apanhados, e capturados no Calabouço pelos inferiores 
sem a menor resistência. Então abriram-se as portas da Fortaleza ao Tenente 
General, que para ela entrou em modo de triunfo, e dali despediu um troço 
de mais de 30 Soldados municiados de cartuchame embalado para virem à 
minha casa prender-me. Desejaria esquecer os ultrajes e atentados, que então 
sofri, quando profanando-se o asilo de minha casa um inferior me intimou a 
ordem de prisão da parte do Tenente General; e correndo um véu sobre tais 
fatos, poupo assim o desgosto, que uma tal recordação causaria.

Eram onze oras do dia, e o Tenente General fazendo sair da Fortaleza 
as Tropas compradas de Caçadores, Infantaria e o Parque de Artilharia, se 
veio com elas postar no largo da Misericórdia, onde entre os vivas de aclama-
ção, que a Soldadesca dava em alarma ao seu General, abortou do abismo o 
feio monstro da anarquia. Os Colonos indígenas de ambos os sexos em um 
momento foram logo desamparando a Cidade salvando-se uns a bordo dos 
Navios e fugindo outros para a terra firme, e todos deixando as suas habi-
tações por se pouparem à morte, que os esperava. Nesta turbação geral, que 
uma tal medida hostil incitou nos ânimos daqueles povos, o mesmo Tenente 
General temeu-se; e querendo poupar a continuação da desordem visto que 
assim estava descorçoado de conseguir o fim, que projetara; fez recolher a 
Tropa, a qual tendo-se já derramado por toda a Cidade, e perseguido o fugitivo 
Povo com tiros de mosquetaria, acometeu o lugar das feiras públicas, que ali 
chamam vazares, e a seu bel-prazer roubaram quanto puderam.

Recolhido que foi esse Conquistador imbecil à Fortaleza, lugar do seu 
asilo entrou em novos projetos, por ver malograda a sua Quixotada. Como 
a hidrópica sede de governar o devorava, ele procurou ter parte no governo 
Provisório; e tendo as Tropas em armas mesmo dentro da Fortaleza por três 
dias com o especioso motivo de tranqüilizar o desassossegado Povo entrou 
e fez entrar os seus satélites em negociações com a Câmara, a qual temerosa 
do despotismo Militar se juntou no dia 5 na Casa do Conselho onde um 
pequeno número de gente do Povo entre eles alguns Canarins1 miseráveis, 
degradados e taberneiros votaram na admissão do Tenente General para o 
Governo na qualidade de Presidente, sendo agente das deliberações da Tropa 

1 Originários de Goa. (N.O.)
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com a Câmara um tal vereador Adolfo ao qual os facciosos encarregaram de 
exprimir a sua vontade. Destarte é que saiu eleito o Tenente General, fazendo-
-se descer ao lugar de Vice-Presidente ao Excelentíssimo e Reverendo Bispo, 
o único, que tem obstado, quando pode, a continuação de injustos procedi-
mentos. Um dos membros deste Governo, que também elegeram foi o Juiz de 
Fora Dionísio Lemos Pinto da Fonseca, o qual tendo aportado naquela Ilha 
com o mesmo Tenente General, não tinha até aquele dia tomado posse do 
lugar que ainda ocupava seu antecessor. O quarto varão probo, que nomea-
ram, chama-se Antonio Alves de Macedo, degradado por dez anos por certa 
habilidade, que tinha de imitar alheias firmas... e que na véspera da eleição 
andou mendigando votos.

Foi também eleito Antonio Lourenço de Souza outro degradado por 
toda a vida, por ter cruelmente assassinado uma sua concubina. Este homem, 
sentando praça de Soldado, foi promovido a oficial pelo mesmo motivo, 
porque tem sido outros muitos, quero dizer, por contribuir para o aumento 
da fortuna da maior parte dos governadores, e por isso Sua Majestade sendo 
ultimamente bem informado da sua ignorância, e inabilidade Militar, o 
reformou. Baltazar Manoel de Souza e Brito natural do País cuja instrução 
se limita em assinar o seu nome, tendo sido membro do antigo Governo, foi 
igualmente eleito para este, bem como o já mencionado Brigadeiro Cardinas, 
que também à falta de homem era do passado Governo. Esta personagem, em 
todos os tempos tem sido um cego, e abjeto escravo dos execrandos caprichos 
da maior parte dos mandões Governadores daquela Província com quem 
tem distribuído grossos cabedais, parte dos quais lhe foram consignados dos 
Portos da Ásia, ficando seus proprietários até hoje no desembolso deles, e 
parte adquiridos pelo abuso, que faz da jurisdição, que tem nas Terras firmes 
de que é Capitão mor. Tais são os meios por que este Brigadeiro têm obtido 
os postos, sacrificando até a sua honra (se é que alguma teve) a um ponto de 
baixeza como ele mesmo o tem confessado publicamente. 

Em todas aquelas eleições teve bastante parte o célebre Domingos 
Batista, que para Moçambique fora em qualidade de criado do Excelentíssimo 
Bispo, depois de ter representado nesta Corte o grande papel de Cavaleiro 
de indústria, e associando-se ao Cruz nas malversações, que um, e outro 
praticam na Alfândega, onde são empregados, fez de necessidade causa 
comum neste negócio.

Organizado assim aquele novo governo, este cedendo às deliberações 
do Juiz de Fora Lemos e do Tenente General, ordenou a soltura dos dois 
presos Sancho e Lacé, sem atender, que lhe não competia um tal arbítrio, 
estando a devassar-se dos crimes que tinham perpetrado, muito mais sendo 
eles presos à ordem do Soberano a quem então ficava competindo em regra 
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a soltura dos mesmos: mas o Ouvidor Corregedor da Comarca José Antonio 
de Miranda a quem o passado governo Provisório havia oficiado para tirar 
aquela Devassa não havendo então encontrado dificuldade nisto, e tendo 
aliás o direito de informar ao governo da nulidade ou incoerência de um tal 
ato, começou a dita Devassa, e no cabo de doze testemunhas unicamente 
inquiridas, a deu por nula, e insubsistente, informando ao novo governo da 
incurialidade daquele arbítrio. Concorde no mesmo (sem dúvida por combi-
nação secreta) o Juiz do Fora propôs em Sessão do governo (de que faz parte) 
que a tal Devassa fosse queimada, e expendendo sofismas como raciocínios 
jurídicos soube astutamente fazer calar a sua doutrina nos mais membros, que 
deram ao ex-general Sancho e seu sócio Lacé por soltos, e livres; e a Devassa 
a instâncias do Secretário João Capistrano Coutinho Rangel, guardada nos 
arquivos da Secretaria para ser pasto do Cupim. Tanto pode a malvada fome 
do ouro; pois cumpre advertir, que tendo contribuído para aquela trágica 
cena, como já disse o façanhoso Cruz com avultadas somas, que ele mesmo 
depois distribuiu claramente pela Tropa, e sendo não menos contemplado 
com uma gratificação considerável o outro igualmente faccioso Ajudante de 
Ordens Diogo da Costa Soares que com seu Irmão o Comandante de Artilharia 
havia posto em movimento a mesma Tropa, foram também presenteados 
grandemente o Tenente General Presidente e o Juiz de Fora Lemos para se 
conseguir a soltura dos ditos Presos. 

Seria também digno de admiração a volubilidade do Ouvidor Miranda 
em o negócio de sua competência, se não se intitulasse ele mesmo – Catavento 
– pois tomando a atitude da parte onde lhe assopra o vento, volveu-se para 
aquele lado onde a adulação o chamava. E estes são os Ministros imparciais! 
Graças a nossa Regeneração que vai de uma vez acabar com esses Baxás de 
três caudas.

Tais foram pois os desastrosos fatos, que encheram de luto, e horror 
a malfadada Ilha de Moçambique, onde como consta por cartas fidedignas 
continua a desolação por efeito do anárquico governo, que nela domina. E que 
dor não deveria pungir o diamantino coração do bárbaro Sanches, que foi o 
primeiro mobilador (sic) de tais acontecimentos por sua tirânica dominação! 
Monstro ainda mais feio, que os monstros, ele quiçá se regozija nesta Corte, 
onde impunemente o deixam passear livre, dos males em que começou a 
mergulhar aquela Província. Entrego-te, indigno Sanches, à execração pública!

       Joaquim Antonio Ribeiro.

_______________________________________________

NA OFFICINA DE SILVA PORTO, & C.ª
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Motivos pelos quaes se impugnou, que o Brigadeiro 
Madeira entrasse no exercicio de Governador das Armas 

da Cidade da Bahia, alem de outros, apesar de apre-
sentar sua Carta Regia de 9 de Dezembro de 1821 na 

Vereação de 18 de Fevereiro de 1822.

1. Que não aparecendo patente na Câmara como manda o regimento 
dos Governadores, do 1o. de junho de 1678, §. 1 e 2, não podia haver tal 
posse ou insinuação, porque faltava a dita patente, a fim de ser registrada.

2. Que a Ordenação do Reino, que não está derrogada, diz que Diploma 
algum valerá sem que venha com o selo, e registo, e passando pela Chancelaria, 
menos quando trata logo dessa escusa.

3. Que as Câmaras representam o congresso do povo, a quem importa 
muito saber dos deveres do que o há de governar, para cujo fim apareceu 
uma representação de 450 assinados, pedindo que se não desse tal posse, sem 
que as Câmaras das vilas fossem ouvidas; e que as Câmaras representam os 
Estados do povo, o confirma o Alvará de 15 de Janeiro de 1774.

4. Que assim como a Carta Régia do Conde de Palma prevenia a falta 
de passar pela chancelaria segundo o registro da Câmara, que também da 
presente em questão deveria haver a mesma prevenção, quando pelo contrá-
rio sucedeu, que nem a referida Câmara, nem o Governo provisório teve a 
menor participação, nem mesmo pelo brigue Carvalho Sexto, chegado em 
27 de fevereiro. 

5. Que em consequência do Decreto de 11 de Julho de 1821, tal posse, 
se não devia dar uma vez que na carta régia em questão de 9 de Dezembro de 
1821 não vinha assinado o competente Secretário da Repartição: logo seria 
um erro das Autoridades se em tal caíssem.

São estas aquelas razões que me ficaram em lembrança, além de outras: 
cada vez mais exaltado é nesta Cidade, o Excelentíssimo Conde de Palma, 
que por não ver correr sangue anuiu ao grito da Constituição no dia 10 
de Fevereiro de 1821, achando-se no largo da Piedade, e tendo ao lado o 
Brigadeiro Madeira à frente de seu batalhão, muito disposto a bater-se quando 
ele assim o mandasse. Vemos que o nosso Augusto Monarca aí (Rio de Janeiro) 
fez o mesmo, e só agora é que faltou essa paciência, enquanto que El Rei não 



446

mandava a decisão, à vista do que se lhe havia de expor, e muito breve, por 
estarem a sair para Lisboa nestes dias o Navio S. Gualter, e o Brigue Imperador, 
e ontem saiu o Brigue Tejo, que podia levar as primeiras participações. E 
demais, não existia no Rio de Janeiro o Regente do Brasil, a quem competia 
decidir essa questão, e até porque o podia fazer com menos demoras? Porém, 
isso não podia agradar aos agentes, que aspiravam a felicitar-se com as novas 
mudanças, e a custo do sacrifício de seus Concidadãos. Esta foi a principal 
origem dos Sucessos deploráveis, que encheram de horror, e de consternação 
os corações dos honrados Habitantes desta malfadada Província.

Bahia, 10 de março de 1822.

       O AMIGO DA VERDADE

__________________________________________________________________

RIO DE JANEIRO 1822. NA IMPRESSÃO DE SYLVA PORTO, E C.a
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NARRAÇÃO
Do procedimento da Villa de Itú, em consequencia dos factos de 

23 de Maio de 1822 na Cidade de S. Paulo.

Apenas constaram nesta Vila os acontecimentos do dia 23 de Maio na 
Capital, desenvolveu-se a maior indignação em seus Habitantes, dando motivo 
a Câmara, para fazer uma Vereação extraordinária para deliberar-se acerca 
das providências, que a tal respeito se deveriam tomar para a tranquilidade 
pública. No dia 28 de Maio se reuniram nos Paços do Conselho bastantes 
Cidadãos morigerados, e depois de ser proposto pelo Juiz Presidente o objeto 
da reunião, e exigido o documento, que provasse sua veracidade (que foi o 
responsabilizar-se um Vereador, por ter sido testemunha ocular) se deliberou 
fazer subir a Augusta Presença de Sua Alteza Real nossos sentimentos, como 
se vê da Cópia No 1: assim como a participação ao Governo No 2, que logo 
foram remetidas. No dia 5 de Junho recebeu a Câmara o Ofício do Governo 
No 3, a que respondeu, como se verá da Cópia No 4. Divulgando-se neste 
mesmo tempo por esta Vila, que a Representação feita a Sua Alteza Real tinha 
sido extraviada, e sufocada: o que causou bastante dissabor a todos os seus 
bons habitantes pela demora de chegarem a Augusta Mão de Sua Alteza Real 
os votos de fidelidade, que com a brevidade possível demonstraram na dita 
Representação No 1. Pouco tempo depois constou o lançamento do Coronel 
Martim Francisco para fora da Província, notícia, que causou a mais veemente 
dor a todos os honrados Ituanos, por conhecerem o fim, crescimento, e audá-
cia de facção na depressão daquele tão Benemérito Cidadão; e todos fixaram 
unicamente suas esperanças nas Prontas, Sábias e Paternais Providências de 
Sua Alteza Real. É então que apareceram Cópias do Imortal Decreto de 3 de 
Junho, e Falas de Sua Alteza Real. A Câmara imediatamente convocou por 
Editais aos Cidadãos da Vila, e por Ofícios às diferentes Autoridades, para a 
Vereação em geral serem lidas aquelas preciosas peças, cujo preço o mesmo 
Brasil não paga. No dia 24 de Junho se reuniu a Assembleia, que se tornou 
luzida, e respeitável pela ocorrência de imenso Povo, e todas as Autoridades, 
Eclesiásticas, Civis e Militares. Leu-se em primeiro lugar o sempre grande, 
e memorável decreto de 3 de Junho, e logo depois as Benignas, e Paternais 
Falas de Sua Alteza Real. E então, que se viram rebentar lágrimas de prazer, 
e gratidão dos circunstantes, e rapidamente rompendo os diques de seu 
entusiasmo bradavam com a maior energia repetidos vivas a Sua Alteza 
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Real, como único meio de patentearem os patéticos sentimentos, de que se 
achavam possuídos. Leu-se depois o honroso Ofício do Senado da Câmara 
do Rio de Janeiro, em que convidava esta Câmara a pedir a Sua Alteza Real 
aquilo mesmo, que nos deu o dito Decreto, e que se ia agradecer; concluiu-se 
este respeitável ato com a deliberação do No 5; e com novos, e patrióticos 
vivas. Do No 6 se verão os puros, e fervorosos agradecimentos a Sua Alteza 
Real. A Câmara em consequência da indicada deliberação, fez logo partici-
pações às Câmaras vizinhas, como se vê do No 7: bem como igualmente às 
Câmaras, e Cabeças das outras duas Comarcas da Província, como se vê do 
No 8: e finalmente ao Benemérito Desembargador Ouvidor da Comarca, que 
há muito se achava fora da mesma em serviço, o qual já tinha Oficiado à 
mesma Câmara agradecendo seus passos patrióticos, e honrados. Por toda a 
Vila se via o prazer retratado nos semblantes, e cada um cogitava expressões 
para demonstrar seu reconhecimento pelo Rasgo de Sabedoria, e Bondade, 
com que Sua Alteza Real se declarava pela Santa Causa do Brasil, e por 
conseguinte pelo Bem de toda a Nação. No dia 29 do dito mês de Junho já 
se achava nesta o Benemérito Desembargador Ouvidor da Comarca; o que 
espalhou um prazer geral por já ser constante, quais eram seus honrados, e 
patrióticos sentimentos.

Entretanto onze Cidadãos de reconhecida probidade, e patriotismo, 
planizaram, e realizaram a festa, que passamos a narrar com toda a verdade, 
e individuação: e isto para prova do patriotismo, gratidão, e fidelidade Ituana. 
Não me demorando em descrever o franco desinteresse, e fervoroso zelo, com 
que se prestaram para o desempenho da festa, todos quantos foram necessá-
rios para a mesma, descreverei sua execução no dia destinado 30 de Junho: 
devendo notar-se que sua própria lembrança, e detalhe foi a 24, em que se 
generalizou a faustíssima notícia, objeto dela.

Nesse dia mesmo 30 de Junho antes de dar-se princípio à festa, fez o 
Benemérito Ouvidor uma nova reunião de todas as Autoridades, e grande 
número de Cidadãos na Casa do Conselho, decentemente ornada; e aí aquele 
liberal Magistrado fez a Proclamação No 9, em manifestação de seu prazer, 
e regozijo pelo Patriotismo deste honrado Povo; e findo este ato, seguiram 
todos à Igreja Matriz, onde celebrou-se uma solene Missa em Ação de Graças 
pelos Eminentes Benefícios, concedidos por Sua Alteza Real ao Brasil; e depois 
dela recitou o Padre Mestre Marcondes, Guardião do Convento de São Luiz 
desta Vila, uma eloquentíssima Oração, em que deixava assaz ver o fogo de 
seu patriotismo, e gratidão: terminando tudo com solene Te Deum muito 
majestoso, e devotamente cantado.

Concluída a solenidade religiosa, 3 Membros dos 11 da Sociedade, e entre 
eles o nomeado Presidente da Mesa, foram rogar ao Benemérito Ouvidor, 
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que fizesse a honra tomar essa Presidência, como assaz Digno pelos liberais, 
e generosos sentimentos, que fazia notórios.

Às 2 horas da tarde ao sinal de uma girândola de fogo (com que também 
se assinalaram os mais atos) se vieram reunindo os Convidados, que eram 
recebidos por uma Comissão de 3 Membros na casa do banquete, que devia 
começar às 2 horas e meia. Continha esta casa três grandes salas seguidas, 
ricamente ornadas de sedas, e damascos, com muito gosto dispostas. A 
primeira era destinada para recebimento, outra para o doce, e outra para o 
jantar. Nesta se viam do lado direito, debaixo de ricas cortinas de sedas, e 
artificiosa armação o Retrato de Sua Majestade El-Rei o Senhor Dom João VI, 
e de outro lado o de sua Alteza Real o Senhor Príncipe Regente, guarnecidos 
de flores, sedas, galões etc. tudo de ótimo gosto. À hora dada deu parte a 
Comissão respectiva ao Presidente da Mesa, que podia dar-se princípio ao 
jantar: e tomando este o seu assento, Vice-Presidente, e Convidados, abriu 
o Presidente o jantar com o discurso No 10: Nos competentes lugares foram 
propostas, e feitas as seguintes Grandes Saúdes, todas respondidas pelo Coro 
de Música com sua quadra alusiva, e por girândolas de fogo: tudo na forma 
do plano predisposto, e anunciado.

I.
A Soberania da Nação

Viva (gritemos
Com energia)
A Nacional
Soberania.

II.
A El-Rei

Viva o Saudoso
Sexto JOÃO,
Que se venera
De coração.

III. 
A Sua Alteza Real

Do Brasil viva
O Defensor,

O Pai, Amigo
Libertador.
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IV.
À Assembleia Brasiliense

Viva a Suprema
Nossa Assembleia

Iluminada
Seja de Astrea

V.
À União dos dois Hemisférios

De Ambos os Mundos
Viva a União:

Seja uma sempre
Toda a Nação.

VI.
A todos quantos detestam o Despotismo.

Viva quem jura
Inabalável

Ao Despotismo
Guerra implacável

Todas estas quadras foram cantadas em Música própria, sendo suma-
mente notável o geral entusiasmo, com que foi aplaudida a Saúde do Nosso 
Amabilíssimo REGENTE, em cuja ocasião se descobriu Seu Retrato, bem 
como o de Sua Majestade na segunda Saúde: e findas estas Grandes, que foram 
feitas de pé, declarou o Presidente, que se podiam fazer as saúdes particulares, 
fazendo-se-lhe logo a primeira, que foi proposta pelo Vice-Presidente. Entre 
as saúdes particulares foi eminentemente aplaudida com o mais vivo prazer 
geral a Saúde – Aos dois Respeitáveis Paulistas, que tanto honram, e tanto 
tem servido à Província, e ao Brasil – (O Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado dos Negócios do Reino José Bonifácio de Andrada e Silva, 
e o Ilustríssimo Senhor Coronel Martim Francisco Ribeiro de Andrada.) 
Também foi muito aplaudida a seguinte – Aos Ilustríssimos Deputados de 
Cortes desta Província, e deles particularmente aos que são de Itu –.

Finda a comida levantou-se o Vice-Presidente, e recitou o Discurso No 11 
com tal energia, e entusiasmo, que findo ele, ficou tão eletrizada a Assembleia, 
que gritou a um tempo – todos juramos: - concluindo-se com repetidos vivas 
– Ao Salvador da Liberdade do Brasil – e finalmente com o Hino Paulistano, 
sendo uma Cena tocante ver as expressões de amor, e gratidão, que em todos 
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os semblantes transluziam. Seguiu-se logo à mesa do doce, e antes de princi-
piar-se, pediu o Reverendo Eclesiástico Padre Pedro da Anunciação Xavier 
licença ao Presidente para proferir um bem trabalhado Discurso análogo aos 
acontecimentos políticos do tempo, desempenhando-o com toda a força. À 
noite uma belíssima iluminação deixava ver os Retratos de Sua Majestade, e 
de Sua Alteza Real, a Quem saudavam muitos (entre eles alguns respeitáveis 
Eclesiásticos) com Obras Poéticas, a que sempre respondia a Música com 
peças próprias, preenchendo-se o tempo com outros concertos harmoniosos, 
entretendo-se a Companhia, ora assistindo, ora aplaudindo nas janelas os 
instrumentos do Regimento, que na rua entre imenso povo tocavam o Hino, 
geralmente acompanhado. Toda a casa tinha dentro e fora, geral e vistosa 
iluminação: iluminando-se também, espontaneamente a Casa da Câmara, e 
muitas outras da Vila. Terminou-se tudo perto de meia noite com esplendido 
chá, sendo notável em toda a função a profusão, e magnificência, assistindo à 
primeira mesa mais de 60 Cidadãos, e depois (além de outros muitos) nume-
rosa pobreza, de propósito convidada, além de grandes sobras, que todas se 
repartiram, e mandaram a pobres, dando-se de mais a mais individualmente 
esmolas pecuniárias: e até lançando-se das janelas da Sala do doce grandes 
porções dele à plebe da rua: reinando sempre a maior moderação.

Concorreram à mesa todas aquelas Autoridades, tão reconhecidas por 
seu franco patriotismo. Nesta reunião apareceu de sobra o fogo do liberalismo 
deste honrado Povo, cuja grande paixão e ódio – ódio aos desastrosos fatos 
da Capital – e por conseguinte – ardente amor da Liberdade do Brasil, e do 
Nosso Amabilíssimo REGENTE – Tal é também o espírito público das mais 
Vilas da Comarca, muitas das quais já têm participado Oficialmente identi-
dade de sentimentos, e conduta, e seu desempenho a todo custo. Tal é não 
menor o espírito geral da Província nas outras duas Comarcas: e se nem todas 
suas Câmaras tem Oficialmente anunciado tais sentimentos; é porque estão 
abafadas pelo sistema do terrorismo, entronizado, e dominante na Capital, 
consolando-se seus honrados Cidadãos em gemer em silêncio, à espera de Seu 
Idolatrado Libertador, e em aplaudir os esforços de seus impávidos Irmãos 
da Comarca de Itu. Nem outra coisa mais se podia esperar dos descendentes 
de um Amador Bueno, e mil outros Heróis, que tanta glória dão ao nome 
Paulistano.

N. B. Faltou dizer-se, que; logo que constaram as notícias da Capital, 
fizeram-se Religiosas Preces por 3 dias sucessivos, pedindo a Deus o restabe-
lecimento da Ordem, e tranquilidade Pública.
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Muito quereríamos analisar alguns dos seguintes Documentos, mormente 
o No 3o, e 4o, mas deixamos ao peso dos Leitores, e ao patriotismo de alguns 
dos Ilustres Redatores do Rio de Janeiro.

Cópias
No 1o

SENHOR.
Constando à Câmara da Vila de Itu, da Província de S. Paulo, que em sua 

Capital alguns facciosos iludindo, ou forçando a Tropa, e Câmara, atacaram, 
e insultaram ao Governo, depondo dois de seus Membros com manifesta deso-
bediência às Ordens de Vossa Alteza Real, protestando ser aquele o voto geral 
da Província; e convencida, dos leais, e firmes sentimentos dos Habitantes, 
que representa, convocou logo o Clero, Nobreza, e Povo, para ouvir seus 
pareceres sobre um objeto, no qual se vê enxovalhada a honra Nacional, e o 
brio Paulistano, e unanimemente foi acordado, que esta Câmara sem perda de 
tempo se dirigisse com seus ardentes votos a Vossa Alteza Real, implorando 
remédio aos males, que se nos preparam, e significando com a maior energia 
os sentimentos de veneração e respeito, que tributam à Augusta Pessoa de 
Vossa Alteza Real, Pai Benigno do Brasil, e Seguro Penhor de nossa Glória.

Quando consideramos, Senhor, os rasgos de Sabedoria, e bondade, com 
que Vossa Alteza Real tem sempre livrado nossas Províncias dos horrores 
da anarquia; quando contemplamos a presteza, com que Vossa Alteza Real 
tem voado a sufocar os males, que espíritos revoltosos cogitavam; quando 
finalmente, Senhor, nos recordamos da distinta contemplação, com que Vossa 
Alteza Real tem marcado o nome Paulistano; nós nos possuímos da mais 
acerba melancolia com a ideia do atentado, novamente cometido na Capital; 
e a esperança consoladora que nos resta, é o asseverarmos a Vossa Alteza 
Real não só nossa inocência em semelhante procedimento, como o respeito, a 
submissão, e a fidelidade, que nos anima para com Vossa Alteza Real, a quem 
respeitamos, amamos, e obedecemos, como Augusto REGENTE do Brasil, 
como Tutelar de nossos destinos, como Garante inabalável de nossa Liberdade.

O povo Ituano, Senhor, nós o repetimos, não teve parte nesse horrí-
vel parto de insubordinação; ele se persuade igualmente, que também a 
não tiveram os honrados habitantes da Capital, que talvez sufocando os 
gritos de seu Patriotismo, e fidelidade, gemem em silêncio no opróbio de 
seu País. Este Povo, Senhor, tendo a honra como patrimônio do seu Ser, e 
a fidelidade como baliza de suas operações, revestido destes briosos senti-
mentos, implora com toda a submissão a Vossa Alteza Real os eficazes 
remédios, de que necessita a Província no estado convulsivo, e anárquico, 
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que começa a desenvolver-se: ele espera das Providências paternais de Vossa 
Alteza Real, tantas vezes libertadoras do Brasil, o sossego, e tranquilidade, 
que perdemos, e que só a Sabedoria de Vossa Alteza Real é capaz de nos 
restituir. Se o Augusto Nome de Vossa Alteza Real tem já granjeado a mais 
distinta veneração dos Povos, se a gratidão dos mesmos aumenta a Glória 
dos Grandes Príncipes; o remédio, Senhor, que imploramos, levará à mais 
remota posteridade Sua Memória, e a recordação destes feitos derramará a 
alegria nos sensíveis corações de nossos presentes, e vindouros.

A Augusta Pessoa de Vossa Alteza Real guarde Deus muitos anos, como 
nos é mister. Itu em Câmara de 28 de Maio de 1822 – Bento Dias Pacheco 
– Antonio Pacheco da Fonseca – Antonio Vitoriano de Azevedo – Lourenço 
de Almeida Prado – Joaquim José de Melo.

No 2o

Ilustríssimos; e Excelentíssimos Senhores.

Constando nesta Vila, que alguns facciosos obrigaram a Câmara, e Tropa 
dessa Capital, a exigir de Vossas Excelências a deposição de dois Membros do 
Excelentíssimo Governo, em desobediência às Ordens de Sua Alteza Real, esta 
Câmara tomando parte na justa mágoa, e indignação de Vossas Excelências, 
e considerando a ignomínia, que de semelhante atentado resulta à Província, 
e muito mais por constar, que para aquele ato se serviram do nome, ou voto 
de todo o Povo da mesma, imediatamente convocou o Clero, Nobreza, e Povo 
desta para consultar, o que se deveria obrar; e reunindo-se foi unanimemente 
assentado dirigir à Sua Alteza Real, a rogativa, que inclusa remetemos a Vossas 
Excelências por cópia, muito certos, que assim antecipamos a vontade de 
Vossas Excelências. E depois de rogarmos a Vossas Excelências as providências 
convenientes protestamos nosso respeito, e obediência a Vossas Excelências. 
Deus guarde a Vossas Excelências por muito anos. Itu em Câmara de 28 de 
Maio de 1822 – Bento Dias Pacheco – Antonio Pacheco da Fonseca – Antonio 
Vitoriano de Azevedo – Lourenço de Almeida Prado – Joaquim José de Melo.

No 3o

Resposta do Governo, ao Ofício acima.

Sendo presente a este Governo o Ofício que Vossas mercês lhe dirigiram 
em data de 28 do passado, acompanhado da Cópia da representação, que 
julgaram necessária enviar a Sua Alteza Real em consequência dos fatos, que 
ocorreram nesta cidade no dia 23 do mesmo mês, o mesmo Governo, amante 
e responsável pelo sossego público desta Província, na qual seus leais, e bons 
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habitantes tanto se tem distinguido na presente época, não pode deixar de ver, 
se não com muito sentimento, que essa Câmara se dirija diretamente ao mesmo 
Augusto Senhor, sem ser por meio da intervenção deste Governo, visto que 
semelhante medida tende a desfazer, e divergir os recursos das Autoridades 
desta Província, que para a boa ordem no mesmo se devem reconcentrar: 
portanto exige, que dito Ofício não seja enviado a fim de não perturbar as 
providências já expedidas com a maior instância, e desinteresse para sossego 
destes Povos, pedindo-se até para se consolidar mais o voto, e representação 
geral dos mesmos, que Sua Alteza haja de instalar nesta Província um novo 
Governo Provincial da maneira, que lhe parecer mais legal, e conveniente. 
O Governo finalmente depois de ter enviado a Vossas mercês o Ofício de 29 
do passado, torna novamente a recomendar-lhes quanto convém no presente 
momento manter a tranquilidade, e união, pela qual Vossas mercês ficam 
responsáveis, visto que ali sendo próximo o recurso se deve esperar pronto 
o remédio do providente Ânimo de Sua Alteza Real, e que por consequência 
esta medida em nada tolhe o direito de representar, o que julgarem mais 
conveniente à bem de seus Concidadãos pelos competentes canais. Deus 
guarde a Vossas mercês. Palácio do Governo de São Paulo, 1o de Junho de 
1822 – João Carlos Augusto Oyenhausen Presidente – Miguel José de Oliveira 
Pinto Secretário – Daniel Pedro Muller Secretário – Senhor Juiz Presidente, e 
Oficiais da Câmara da Vila de Itu.

No 4o

Resposta da Câmara, ao Ofício do Governo.
Ilustríssimos, e Excelentíssimos Senhores.

Tivemos a honra de receber o Ofício de Vossa Excelência de data do 
1o de Junho, no qual manifestam Vossas Excelências a sensibilidade, que 
tiveram, pelo que praticamos em consequência das notícias dos fatos do 
dia 23 anunciados no nosso Ofício de data de 28 do passado. Esta Câmara 
exemplificada pelas de Minas Gerais nas diretas representações à Sua Alteza 
Real, quando aquela Província oferecia convulsões, e escorada no artigo 14 
das Bases da Constituição julgou fazer um dever sagrado à Província, qual 
o de implorar remédios eficazes às desgraças, que a ameaçavam, enviando 
quanto antes a rogativa a Sua Alteza Real, que por cópia remetemos a Vossas 
Excelências, significando assim quanto se interessa no crédito, reputação, e 
tranquilidade da Província.

Jamais, Excelentíssimos Senhores, foi da nossa intenção exorbitar os 
limites, que nos são prescritos. A representação a Sua Alteza Real foi remetida 
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pelo Correio próximo passado; portanto não nos é possível estorvar aquela 
remessa; e nós nos persuadimos, que a mesma apressará as sábias Providências, 
que Vossas Excelências requereram a Sua Alteza Real.

Esta Câmara ratifica sua adesão à ordem, e bem geral de toda Província, 
assim como seu respeito, e submissão a Vossas Excelências. Deus guarde a 
Vossas Excelências por muitos anos.

Itu em Câmara de 7 de Junho de 1822. - Bento Dias Pacheco – Antonio 
Pacheco da Fonseca – Antonio Vitoriano de Azevedo – Lourenço de Almeida 
Prado – Joaquim José de Melo.

No 5o

Termo de Vereança Extraordinária.

Aos 24 dias do mês de Junho de 1822 anos nesta Vila de Itu Cabeça 
de Comarca, Casas da Câmara dela, Paços do Conselho, onde vieram o Juiz 
Presidente, Vereadores, e Procurador, abaixo assinados, com a assistência do 
Ouvidor pela Lei o Sargento Mor Eufrásio de Arruda Botelho, e mais Cidadãos, 
assim Eclesiásticos, como Seculares, que também abaixo assinam: e sendo 
proposto o objeto desta Assembleia, acordaram todos, e ponderaram a bem 
da felicidade deste Reino com reconhecida obediência, e fidelidade ao Nosso 
Augusto PRÍNCIPE REGENTE O SENHOR D. PEDRO DE ALCANTARA, 
DEFENSOR PERPÉRTUO DESTE REINO, nos artigos seguintes.

I.   Agradecemos a Sua Alteza Real tantos heroicos feitos praticados a 
benefício do Brasil, e muito especialmente a Convocação de Cortes 
que era o alvo de todos os nossos desejos, como única medida capaz 
de salvar-nos da atual tempestade política, conservando a integridade 
da Nação.

II.  Reiterar a Sua Alteza Real nossos vivíssimos protestos de amor, obe-
diência, e fidelidade, e nossa indignação pelos fatos da Capital em 
desobediência às suas Augustas Ordens.

III.  Acordarmos de firmissimamente seguirmos esta linha de conduta apesar 
de quaisquer obstáculos, servindo-nos de todos os recursos para sempre 
sermos devotíssimos da causa do Brasil, identificada com a Augusta 
Pessoa de Sua Alteza Real: e portanto pedirmos ao Governo todos os 
recursos, que parecem necessários, sendo indispensável entre eles o não 
sair Tropas fora do País pelos motivos ponderosos, que se alegaram, e 
são patentes.
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IV.  De tudo isto comunicarmos as mais Vilas, exigindo saber seus senti-
mentos, e (sendo idênticos) sua cooperação a todos estes passos dados.

V.  Finalmente pedirmos ao Corregedor da Comarca, como Intendente 
da Polícia expeça Circulares, Editais, recomendando a paz, união, e 
aferro a Sua Alteza Real como DEFENSOR PERPÉTUO DO BRASIL, 
ordenando vigiem, e desprezem aos facciosos: e no caso de perturbarem 
o sossego por ações, ou palavras criminosas, ameaçando com as penas 
da Lei.

Aditamento à substância do Termo.

Declaro, que antes de se escrever o objeto preponderado, estavam presen-
tes as Autoridades assim Eclesiásticas, Civis, e Militares.

Sendo lidas todas as ponderações declaradas neste Termo, foi por todos 
quantos se achavam presentes, e abaixo assinados, aprovado, mostrando-se 
o maior entusiasmo, e adesão ao Nosso Augusto REGENTE, DEFENSOR 
PERPÉTUO DO BRASIL: para constar se lavrou o presente termo de Sessão 
extraordinária, em que assinam o Presidente Ouvidor pela Lei, e Câmara, 
com as Autoridades, e Cidadãos; eu João Leitão Freire Escrivão da Câmara, 
que o escrevi – Eufrásio de Arruda Botelho Ouvidor pela Lei - Bento Dias 
Pacheco – Salvador Pereira de Almeida – Carlos José Nardes de Vasconcelos 
- Lourenço de Almeida Prado – Joaquim José de Melo – Candido José da 
Mota Almotacé – Vicente da Costa Taques Goes e Aranha Capitão Mor 
Comandante – Pedro José Brito Câmara Tenente Coronel Comandante – O 
Vigário José de Pinna e Vasconcelos – seguem-se as assinaturas, que preen-
chem três páginas do Livro. 

No 6o

Ofício a Sua Alteza Real

SENHOR.
Quando esta Câmara da Vila de Itu, Província de São Paulo, em nome 

de seus habitantes, tinha de dirigir-se ao Augusto Trono de Vossa Alteza Real 
a agradecer tantos, e tão sublimes rasgos da Sabedoria, e Bondade de Vossa 
Alteza Real, e muito respeitosamente expressa, que a vontade deste Povo é 
tal, qual a do Povo ilustre da Corte do Rio de Janeiro, relativamente à sua 
Representação do dia 23 do próximo passado mês de Maio: eis que extra-
ordinariamente nos chega a faustíssima notícia, de que Vossa Alteza Real já 
nos tinha concedido no dia 3 do corrente aquilo mesmo, que ardentemente 
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desejávamos, e deseja todo o Brasil. Ah! Senhor! Como poderíamos enunciar 
os sentimentos, de que ficamos transportados? como poderíamos descobrir 
expressões capazes de significar nosso entusiasmo? Lavrou instantaneamente 
o fogo do mais ardente amor, e gratidão em todos nossos corações: reuniu-se 
logo nesta casa uma Assembleia de todas as Autoridades, e Cidadãos: lágri-
mas involuntárias demonstravam nosso mútuo prazer: e ainda balbuciantes 
ao transporte de nosso júbilo acordamos, que esta Câmara imediatamente 
se dirigisse a oferecer a Vossa Alteza Real com o mais profundo respeito as 
cordiais oblações da inabalável fidelidade, obediência, amor, e gratidão do 
Povo Ituano.

Sendo a fidelidade, obediência, amor, e gratidão aos seus Príncipes o 
caráter distintivo da Nação Portuguesa, e sendo o desta Província talvez no 
mais subido grau, como assaz o prova sua história, ainda em seus tempos os 
mais infantis; quanto mais elevados não devem ser agora aqueles sentimentos 
para com Vossa Alteza Real, que pela força de Sua Sabedoria, e Patriotismo, 
tem-lhe servido de Baluarte inexpugnável, para se não despenhar no abismo, 
que lhe estava preparado?... A Nação desconfiada entre si, e ameaçando 
uma ruinosa separação: o Brasil dividido, e retalhado: suas Províncias não 
só desligadas de um necessário Centro comum, como prenhes de facções: o 
inocente amor da nova liberdade lutando com o medo do velho despotismo: 
o gênio da discórdia, e anarquia espreitando, e tentando os meios de estabe-
lecer seu Trono: o dever, e a virtude gemendo em silêncio, e só confiando, 
e consolando-se nos Reconhecidos Talentos de Vossa Alteza Real tal o 
quadro anterior. Agora, Senhor, caíram por terra todos esses monstros, que 
nos ameaçavam: o espírito público já é unânime: o Brasil todo vai já sem 
dúvida formar o majestoso Círculo, de que Vossa Alteza Real é o Centro; e 
a Nação inteira vai conservar sua desejada unidade, sem perder sua mútua 
independência: e o Virtuoso, o Benéfico, e sempre Saudoso REI o Senhor D. 
JOÃO VI Pai comum de toda a Família Portuguesa, sentirá o doce prazer de 
ter Um Tal Filho: e o mundo inteiro estupefato admirará o novo Herói, Que 
ainda na verdura dos anos já escurece a Glória do todos os Maiores Heróis.

Mas, ah! Senhor que profunda melancolia nos ocupa, se se contrasta 
tudo quanto nos tem Vossa Alteza Real liberalizado com os vergonhosos fatos 
da Capital desta Província no dia 23 de Maio passado!... O que nos pode 
só consolar, Senhor, é que Vossa Alteza Real há de sem dúvida conhecer, 
que esses fatos não são produtos, nem ainda do honrado Povo da Capital, e 
muito menos da Província inteira, que toda está, e estará sempre prontíssima 
a fazer todos os maiores sacrifícios pelo seu Idolatrado PRÍNCIPE REGENTE 
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DEFENSOR PERPÉTUO DO BRASIL, e único Sustentáculo de sua cara, e 
bem entendida Liberdade.

A Augusta Pessoa de Vossa Alteza Real Deus guarde, e felicite por muitos 
anos, como nos é mister. Itu em Vereação de 25 de Junho de 1822 – Bento 
Dias Pacheco – Antonio Pacheco da Fonseca – Antonio Vitoriano de Azevedo 
– Lourenço de Almeida Prado – Joaquim José de Melo. 

No 7o

Ofício desta Câmara para todas as da Comarca

Quando nós entusiasmados pelos sublimes, e heroicos Feitos no Nosso 
Amabilíssimo REGENTE, o Sereníssimo Senhor PRÍNCIPE REAL, a bem 
da cousa pública, especialmente nos dias 13, e 23 de Maio, e especialissi-
mamente no dia 3 de Junho, estávamos a dirigir ao mesmo Augusto Senhor 
uma Representação, intérprete de nossos corações, e ardentes sentimentos de 
fidelidade, amor, e gratidão; aconteceu, que recebêssemos então um Ofício 
do Senado da Corte do Rio de Janeiro, convidando-nos a dar o passo único 
capaz de salvar-nos do atual abismo político. Passamos pois, reunida uma 
Assembleia Geral das Autoridades, e Cidadãos, a fazer, o que consta da Ata de 
Vereação inclusa por cópia, e tudo o mais, que devia ser o resultado da mesma. 
Nos momentos presentes; em que toda a indiferença é um crime, seríamos 
muito repreensíveis, se tivéssemos a temeridade de despertar, e estimular os 
patrióticos sentimentos de Vossas Senhorias, sentimentos hereditários à família 
Paulistana desde sua origem: é por isto, que só rogamos a Vossas Senhorias 
queiram fazer-nos a honra participá-los, sendo idênticos (como esperamos) 
cooperar igualmente, dando iguais passos, a fim de que consolidada a união 
da Província, se consolide a união do Brasil, e por este meio a bem entendida 
grande união Nacional, alvo, a que deve atirar todo o membro da heroica 
família Portuguesa. Esperamos também, que Vossas Senhorias Se dignem 
dar igual passo relativamente à primeira Câmara, que se seguir, pedindo-lhe 
dê igual, relativamente à imediata, até a última da Comarca. O dever, e a 
honra abonaram nosso proceder perante Vossas Senhorias, e nos afiançam 
sua necessária cooperação. Deus guarde a Vossas Senhorias. Vila de Itu em 
Vereação de 25 de Junho de 1822 – Ilustríssimos Senhores Juiz Presidente e 
Oficiais da Câmara da Vila de São Carlos – Bento Dias Pacheco – Antonio 
Pacheco da Fonseca – Antonio Vitoriano de Azevedo – Lourenço de Almeida 
Prado – Joaquim José de Melo.
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No 8o

Ofícios dirigidos às Câmaras, Cabeças das duas outras Comarcas

Ilustríssimos Senhores.
Quando esta Câmara por parte de seus habitantes estava a dirigir-se 

à Augusta Presença de Sua Alteza Real, para significar, que os sentimentos 
deste Povo são os mesmos, que os do ilustre Povo da Corte do Rio de Janeiro 
relativamente a sua Representação do 23 de Maio próximo passado, acon-
teceu termos a gratíssima notícia de já ter Sua Alteza Real Anuído àquela 
Representação pelo Decreto de 3 do corrente mês de Junho.

Foi tal o entusiasmo público desta Vila, por tal medida, como a única, 
que encaramos capaz de salvar a Nação da horrorosa tempestade, em que 
labora, que reunida nesta Casa do Conselho uma Sessão extraordinária de 
todas Autoridades, e dos Cidadãos mais respeitáveis de todas as classes, 
unanimemente acordou-se, que no mesmo momento se dirigisse a Sua Alteza 
Real uma muito respeitosa Representação, expressiva de nossa obediência, 
amor, gratidão, e reconhecimento a tão Importante Benefício; e que igualmente 
se comunicasse esta Câmara com as outras da Comarca, convidando-as a 
tão louvável fim: e assim se fez. Certos pois dos patrióticos sentimentos de 
Vossas Senhorias, nós temos a temeridade de nos dirigirmos também a Vossas 
Senhorias, dando parte deste nosso passo, e rogando, que se dignem ter a 
bondade participar-nos, se são idênticos aos seus sentimentos, como esperamos 
e sendo tais, cooperar a pagar a Sua Alteza Real a mesma dívida de gratidão, 
e de amor a toda a Província, comunicando-se para o mesmo fim com as 
Câmaras dessa Comarca. Talvez sejamos na verdade muito repreensíveis por 
ousarmos despertar em Vossas Senhorias Sentimentos, de que sempre nos têm 
dado lições, e porque já Vossas Senhorias terão há muito dado os passos, que 
agora nós demos, mas é tal a veemência do prazer, de que estamos extasiados, 
que não podemos resistir-lhe: e a confraternidade Paulistana é o motivo, que 
deve relevar-nos de censura. Deus guarde a Vossas Senhorias. Itu em Vereação 
de 29 de Junho de 1822 – Ilustríssimos Senhores – seguem-se as assinaturas.

No 9o

Proclamação publicada pelo Desembargador Ouvidor de Itu em 
Vereança extraordinária do dia 30 de Junho de 1822.

Que torrente de doce emoção, que inunda meu coração, transborda hoje 
sobre meu rosto, quando em qualidade de Presidente desta Câmara, alço 
minha débil voz para falar a Paulistanos Ilustres, cuja divisa é a honra, cujo 
timbre é o heroísmo! Que transporte mais do subido entusiasmo esquentam 
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minha imaginação, quando me recordo, que estando à testa desta Comarca 
como seu Corregedor, estou à frente do patriotismo, da fidelidade personali-
zada! Beneméritos Ituanos, eu não venho plantar em vossos corações virtudes 
novas, e desconhecidas; longe de mim tal pensamento: seria até ardimento 
meu contemplar-vos, quais estátuas inanimadas, que se pretendem eletrizar; 
quais tochas apagadas, que se querem incendiar; não: de longe ouvi vosso 
bem entendido entusiasmo, de perto venho aplaudi-lo; de longe ouvi vosso 
amor, fidelidade, e adesão extrema ao Augusto, e Incomparável PRÍNCIPE 
REGENTE o Imortal Senhor D. Pedro de Alcântara; de perto venho hoje 
fazer-vos sensível minha cordial congratulação; venho entre os mais ternos 
abraços assegurar-vos que vosso nome será nos faustos do Brasil, através de 
todas as idades pronunciado com respeito, e ouvido com admiração; com 
admiração! Oh! A ninguém é desconhecido, que vós respeitais, e até adorais 
o Augusto PRÍNCIPE REGENTE; e com que sobeja razão! Ele com o braço 
poderoso quebrou os ferros, que outrora vos algemavam; Ele esmagou 
grilhões, com que de longe vos ameaçavam; Ele dissipou num só dia (oh dia 
imortal!) por Seu Real Decreto todas as facções internas, que pretendiam 
desunir-vos, enfraquecer-vos, e por fim dilacerar-vos; Ele ergueu, e levantou 
o majestoso Edifício de vossa Liberdade, e Independência. Oh Brasileiros, 
Caros Compatriotas, nunca mais sereis escravos, nem vis Colonos! Graças vos 
sejam dadas, O´ Jovem Augusto! Vosso NOME no Templo da Imortalidade 
terá sem dúvida o primeiro Lugar a par dos Titos, Trajanos, Antoninos, 
Pedros, e Henriques! Ah! Senhores, se nos cumpre respeitando as Leis, que 
nos devem governar, reconhecer um Poder Supremo, que as faça executar, 
respeitemos, e proclamemos com unanimidade de sentimentos, e com uma 
só voz – Viva a Nossa SANTA RELIGIÃO – Viva o Senhor D. JOÃO VI, 
REI CONSTITUCIONAL DO REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRASIL, 
E ALGARVES – Viva o Seu Delegado, e Digno FILHO O PRÍNCIPE 
REGENTE, a Glória Imortal e PERPÉTUO DEFENSOR DO BRASIL – Viva 
a Sereníssima PRINCESA, Digno Renovo da Imortal Maria Teresa – Viva a 
Assembleia Legislativa, que já se vai instalar no Brasil – Vivam os Heroicos 
Brasileiros – Vivam os Honrados Ituanos, e todos os Habitantes da Comarca, 
que marcham pela estrada da honra, e do patriotismo – O Desembargador 
Ouvidor da Comarca João de Medeiros Gomes.
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No 10o

Fala, com que o Presidente da Mesa, abriu o jantar.

Ilustres compatriotas. O dever, e a gratidão hoje nos reúnem neste 
lugar, para celebrarmos os Heroicos feitos do Nosso Augusto REGENTE 
CONSTITUCIONAL, E PERPÉTUO DEFENSOR, o Sereníssimo Senhor 
PRÍNCIPE REAL. Uma indiferença aos grandes Benefícios, que nos dias 9 de 
Janeiro, 13, e 23 de Maio, e 3 do corrente Junho, dias sempre memoráveis, Ele 
Prodigalizou ao Brasil, seria um crime, e por isso incompatível com o nobre, 
e honrado caráter Paulistano, sempre forte, e constante, mas fiel e grato. Eu 
lanço cheio de prazer as minhas vistas sobre toda esta Ilustre Assembleia, e 
minha alma se transporta de júbilo, vendo brilhar em todos os semblantes 
aquela doce alegria, que só a gratidão, e o patriotismo são capazes de inspirar. 
Não é novo este nobre entusiasmo do Povo Ituano: ele tem sempre marchado 
pela espinhosa vereda da Justiça, e da honra: cumpre-nos portanto, Senhores, 
nunca jamais recuar, nunca jamais esfriar: o tempo insta: os benefícios desa-
fiam: a própria felicidade estimula. Seja sempre o nosso único Norte Esse 
Jovem Herói dos nossos dias, Esse Respeitável Pai, Esse Generoso Amigo, Esse 
Salvador do Brasil, digo Esse Imortal Salvador do Brasil. Demos pois hoje, 
Senhores, demos com toda cordialidade mutuamente os parabéns de nossa 
ventura: ratifiquemos nossa fidelidade: juremos nossa eterna constância: e 
sobretudo demos por nossa conduta, um exemplo, que desperte nossos Caros 
Vizinhos, e confunda nossos detestáveis inimigos.

Seria em mim temeridade lembrar a esta Ilustre Assembleia a devida 
moderação, e seriedade: demos pois princípio.

No 11o

Fala, com que o Vice-Presidente concluiu o jantar.

Se a honra, e a gratidão, Senhor Presidente, e muito Respeitáveis 
Concidadãos, Se a honra, e a gratidão são o melhor ornamento das almas 
nobres, e se estas virtudes ardem em nossos corações, devíamos sem dúvida 
patentear as demonstrações de jubilo, que hoje temos manifestado.

Um PRÍNCIPE Grande por Seu Sangue, Grande por Suas Ações, e muito 
Maior por Suas Virtudes, tendo a mira na felicidade de seus Povos; através de 
mil perigos lança a Pedra Fundamental à Glória Brasileira. Debalde trame o 
ímpio partido da discórdia, tente mil vezes contaminar as almas bem forma-
das; ele verá em uma perpetuidade eterna consolidada nossa Liberdade, e 
Independência, sem quebrar-se nossa união com os Portugueses da Europa, 
nossos Patriarcas, nossos Irmãos, nossos Amigos.
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O Brasil, Senhores (vós não o ignorais) oferecia um quadro sombrio, e 
assustador: a cada momento vulcão infernal ameaçava suas belas Províncias: 
espíritos dominados pela discórdia forjavam sua ruína inevitável: a Nau do 
Estado flutuava em um Oceano em que cada onda oferecia o cachopo terrí-
vel de sua perda: a Nação entre suspeitas receava o jugo, de quem a traía, 
e o Cidadão honrado em silêncio, gemia pela desgraça de Sua Pátria: tudo, 
Senhores, parecia cavar nossa ignomínia, e nossa ruína: os pulsos ainda roxos 
das infames algemas, com que há três séculos nos oprimiu o despotismo, não 
se viam livres de novos ferros, que artífices mais hábeis nos preparavam: em 
uma palavra, nós nos víamos no ponto de soçobrarmos com o peso de nossos 
males, e de sermos talvez contados no número de uma Província Estrangeira, 
e o nome Brasileiro no correr dos tempos, seria esquecido na História das 
Nações; e nossos filhos com saudosa memória se lembrariam sem fruto de 
seus maiores. Mas, oh! Senhores, Graças ao Soberano Árbitro dos Impérios! 
Às noites tenebrosas sucederam dias risonhos, e aprazíveis: as masmorras 
de opróbrios sucumbiram para sempre; nós não seremos mais escravos: Sua 
Alteza Real seguro vive entre nós: receios de uma invertida, e tenebrosa polí-
tica já se desfizeram: possuímos com toda segurança um Garante Augusto, 
e em todos os sentidos Respeitável, de nossa integridade, de nossa ventura, 
e de nossa glória.

Um encadeamento de sucessos, circunstâncias pouco criticadas, prejuízos 
inveterados, paixões particulares, e mil outras coisas, que ficam em silêncio, 
deram sem dúvida motivo aos fatais Decretos de 29 de Setembro. O Brasileiro 
honrado encarou sanhudo este passo, que o conduzia a sua infame degrada-
ção, o espírito público se desenvolve rapidamente: e o Camponês pacífico se 
torna logo bravo Soldado: a morte se prefere à escravidão: o som estrepitoso 
das armas inquieta o centro das Províncias: voam nossos brados ao sublime 
Penhor da Liberdade, e são escutados; porém não cessam os espinhosos receios: 
esperanças consoladoras se misturavam com suspeitas assombrosas: é nesta 
luta de ideias, e paixões, é neste estado de contrastes, quando ressoaram em 
nossos ouvidos as memoráveis deliberações do Decreto de 3 do corrente! Oh 
prazer! Oh glória! Oh gratidão!... Uma Assembleia Legislativa no Brasil!... 
Um PRÍNCIPE oferecendo a vida a bem da Nação... Ah! Senhores, eu não 
tenho expressões, que assaz manifestem meus sentimentos!... Ministros 
infames da intriga, fugi, fugi espavoridos!... Frustraram-se vossos sinistros, 
e horrorosos inventos.

Pátria minha; alça majestosa frente! Estende os generosos braços a 
nossos Irmãos! Consolida o grande negócio da União! Conheça o mundo, que 
Português, e Brasileiro devem ser sinônimos: se duas mil léguas de Oceano 
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dividem suas Pátrias, sagrados direitos de amizade fraternal estreitem, e 
liguem seus corações heroicos: é sem dúvida desta união misteriosa, que deve 
nascer a honra Nacional: é desta união nunca interrompida, que deve emanar 
o bem a todos nós, e a nossos filhos: são estes laços políticos, que desfazem 
os planos de ávidos, e orgulhosos Estrangeiros, que sobre as cinzas da nossa 
geral ruína, tentavam edificar os alicerces de suas prosperidades

Pesemos pois, honrados Cidadãos, a importância de semelhante 
Benefício, do qual pendia a Sorte de nossa Pátria. Nossos direitos garantidos, 
uma Lei justa, e regulada, segurança pessoal, igualdade política, punição para 
o crime, prêmio à virtude: eis aqui a torrente de venturas, que esperamos. Já 
podemos lançar os braços a nossos queridos filhos sem susto, que venham 
a ser vítimas do capricho, e da ambição desses monstros, cuja memória será 
sempre odiosa à mais remota posteridade: eles já crescem na época brilhante da 
Liberdade Brasileira. Honrados Compatriotas, seremos insensíveis aos Altos, 
e Eminentes Benefícios, com que nos enriquece a Nosso Adorado REGENTE? 
Não é possível.... Marchemos pois conformes na estrada da honra, e da fide-
lidade: Soltem-se os diques de nosso entusiasmo, e de nosso reconhecimento.

PRÍNCIPE Augusto, se eu tivesse aquela eloquência, que tantas vezes 
trovejando nas Tribunas de Roma, salvou a Pátria dos ímpios parricidas, 
Vós conheceríeis, Senhor, qual minha ternura, minha fidelidade, e minha 
gratidão..... Mas se esta me foi negada, não me resta mais, senão protestar 
perante Vossa Efigie, perante esta Assembleia, perante a Nação, perante os 
Céus, e a Terra, que enquanto circular por minhas veias a última gota de 
meu sangue, ele se derramará sempre por Vós, Senhor, o Melhor de todos os 
Príncipes, o Precioso Penhor de Nossa Glória, o Poderoso Sustentáculo da 
Liberdade Brasileira. Assim o juro.

Estão conformes. Itu 5 de Julho de 1822.

O Escrivão da Câmara
João Luiz Freire Leitão.

RIO DE JANEIRO, NA TYPOGRAPHIA DO DIARIO, 1822.
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23

Narração dos acontecimentos da Bahia dos dias 16 e 24 
de Fevereiro 1822, extrahido do SEMANARIO CIVICO 
EXTRAORDINÁRIO de ‘28.

Pelo Correio de Lisboa recebeu o Excelentíssimo Inácio Luiz Madeira 
de Mello a Carta Régia de 9 de Dezembro passado, pela qual Sua Majestade 
houve por bem nomeá-lo Governador das Armas desta Província, e elevá-lo ao 
posto de Brigadeiro, contando a sua antiguidade desde o dia 18 de Dezembro 
de 1820. Foi logo apresentá-la pessoalmente à Excelentíssima Junta Provisional 
e depois, no dia 16 do corrente, a mandou apresentar ao Senado da Câmara, 
para a insinuar na forma do estilo: aconteceu que naquela sessão só havia 
comparecido o Procurador da Câmara Maia, e o Vereador Betamio, os quais 
apesar de incompleta a Vereação mandaram pelo Escrivão pôr – cumpra-se 
e registre-se – e imediatamente mandaram também pelo mesmo, avisar o 
Presidente, que estava doente, para este avisar ao Juiz do Crime, e o resto 
dos Vereadores; mas sendo já mais de duas horas da tarde, sem que houvesse 
algum êxito daqueles avisos, responderam ao Excelentíssimo Governador, em 
resposta ao Ofício que este havia dirigido à Câmara, dizendo; que eles da sua 
parte estavam prontos a cumprir religiosamente, como era o seu dever aquele 
Régio Diploma, mas atendendo a estar incompleta a Vereação, e só ser dia de 
Sessão da Câmara no dia 20, podia Sua Excelência dirigir-se ao presidente do 
Senado, ou à Excelentíssima Junta Provisional, para convocar Câmara antes 
daquele dia, se as circunstâncias assim o exigiam.

Entrou logo a espalhar-se, por meio dos facciosos, dúvidas entre o 
Povo, a dizer-se, que se não devia dar cumprimento à Carta Régia, para tirar 
o comando ao Brigadeiro Manoel Pedro, enquanto se fazia às Cortes uma 
representação em nome do Povo; e também constou que andavam alguns 
indivíduos assinando um requerimento pela plebe, feito à Câmara para esta 
obstar à insinuação daquele Régio Diploma.

Todas estas circunstâncias obrigaram o Excelentíssimo Governador das 
Armas a dirigir um Ofício à Excelentíssima Junta Provisional, no mesmo dia 
16 de Fevereiro, declarando-lhe, que desejava saber, se, ela o reconhecia como 
tal, ou quais eram as dúvidas que tinha a este respeito: recebeu em resposta 
um Ofício da mesma Excelentíssima Junta, no qual dizia; que dúvida nenhuma 
tinha em reconhecê-lo por Governador das Armas, logo que a Câmara, e 
mais Estações, tivessem feito os registos do estilo. Depois disto convocou o 
Excelentíssimo Governador, no mesmo dia à noite, a seu quartel todos os 
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Comandantes dos Corpos Militares da 1a, e 2a Linha, e a cada um de per si 
apresentou a Carta Régia, e perguntou se o reconheciam por Governador 
das Armas; ao que todos responderam que sim do que para a todo o tempo 
constar assinaram um termo de sua declaração, menos o Comandante do 
Regimento de Artilharia da 1a Linha que não compareceu naquela Sessão: e 
outrossim se obrigaram a não mover os seus Corpos sem expressa ordem do 
mesmo Excelentíssimo Governador.

No dia 18 se ajuntou o Senado da Câmara, por ordem da Excelentíssima 
Junta Provisional, que para este fim havia dirigido ao Presidente; porém 
somente compareceu o Procurador Maia, o Vereador Betatamio (sic), e o Juiz 
do Crime, que ia substituir o atual Presidente, que estava doente. Abriu-se 
um ofício do Desembargo do Paço, com a nomeação da Nova Câmara, que 
tinha feito no dia 16, em consequência do qual, propôs o Presidente Juiz do 
Crime, que se deveriam convocar os novos Vereadores para logo tomarem 
posse, e neste caso era desnecessário chamar alguns dos que haviam servido 
nos anos antecedentes para substituir os que atualmente faltavam, o que assim 
se fez; ficando deste modo preenchida a Câmara com os novos Vereadores, 
menos o lugar de Procurador, que não comparecendo o novo, foi substituído 
pelo antigo.

Abriu-se igualmente um Ofício da Excelentíssima Junta Provisional, no 
qual declarava, que, no caso de haver alguma dúvida, que se opusesse à insi-
nuação da Carta Régia, a Câmara nada decidisse; e se dirigisse a Palácio para 
de acordo com a mesma Excelentíssima Junta, e mais pessoas, que se haviam 
convidado para este fim, deliberarem todos sobre o melhor meio de pacificar a 
Cidade. Apresentaram uma Representação à Câmara assinada por 425 pessoas, 
(no número das quais se não encontrava um só Magistrado, um só Negociante, 
um só Militar Superior, ou alguma pessoa de representação; a maior parte 
eram pessoas desconhecidas, e muitos Oficiais, Oficiais inferiores das Tropas 
do País) exigiam naquela representação, que a Câmara não insinuasse a Carta 
Régia do Excelentíssimo Governador, sem primeiro se participar às Cortes; 
visto que achando-se atualmente no Governo interino das Armas o Brigadeiro 
Manoel Pedro, receavam-se desavenças, e partidos, que podiam ter funestas 
consequências: este motivo, e o que propôs o Presidente, e alguns Vereadores 
de que a Carta Régia não tinha o Registro da Contadoria da Corte, como 
declara o Regimento dos Governadores das Armas de 1687, fez suspender a 
deliberação, e estar a Câmara nas circunstâncias, que declarava o Ofício da 
Excelentíssima Junta, de que acima falamos; em consequência do que, se dirige 
a Câmara para Palácio, seriam três horas da tarde.

Chegando a Câmara em Palácio, já ali estava o Corpo da Relação, a 
Junta da Fazenda, que a Excelentíssima Junta havia convidado, e continuou a 
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concorrer mais pessoas convidadas; Cônegos, Vigários, Letrados, o Provedor, 
e Diretores das Companhias de Seguro, alguns Militares Superiores, e mais 
pessoas notáveis da Cidade. Seriam seis horas da tarde, quando entrou o 
Excelentíssimo Governador das Armas Madeira, que também havia sido 
convidado, acompanhado do Coronel Gouveia, dos dois Tenentes Coronéis 
Serrão, e Almeida, dos dois Capitães Engenheiros da L. C.1 Lusitana: o 
muito Povo que estava na Praça, e que continuou ali existir toda a noite, 
lançando no ar infinitos foguetes, lhe deu mil vivas. Uma circunstância 
digna de notar-se foi, que ao apear-se o Excelentíssimo Governador, se 
disparou um tiro da Guarda de Palácio, sem que até hoje soubéssemos por 
quem foi dado, e a quem se dirigia, se foi premeditado, ou meramente acaso. 
Esperava-se somente pelo Brigadeiro Manoel Pedro, que também havia 
sido convidado, mas este respondendo ao primeiro Ofício, que às quatro 
horas da tarde lhe havia dirigido a Excelentíssima Junta, não respondeu no 
segundo, e terceiro; de modo que, seriam onze horas da noite, e não compa-
recendo aquele Brigadeiro, cuja presença era indispensável, para combinar 
o melhor meio de harmoniar os Corpos Militares, que lhe eram afeiçoados, 
com os outros que o eram ao Excelentíssimo Governador Madeira, e deste 
modo evitar-se um choque, que podia ter terríveis consequências, ficaram 
frustradas as esperanças daquela numerosa Assembleia: não obstante esta 
falta, a Excelentíssima Junta Provisional julgou, que era tempo de expor os 
motivos, porque havia feito convidar todas aquelas pessoas.

O Desembargador Carneiro, Secretário da Excelentíssima Junta 
Provisional, fez reunir todos os convidados, e em resumo expos: que a cidade 
se achava em fermentação, com a nomeação d’El Rei do novo Governador 
das Armas: que os Corpos Militares do País, bem como muitas pessoas 
afeiçoadas ao Governador Interino Manoel Pedro, duvidavam reconhecer 
o novo Governador; que a Câmara expunha algumas dúvidas, pelas quais 
não havia insinuado a Carta Régia, como fosse a falta de Registro, e uma 
Representação assinada por 425 Cidadãos, os quais pediam que se suspen-
desse a entrega do comando das Armas ao novo Governador, enquanto 
se participava ao Soberano Congresso, e entretanto se deveriam reunir, e 
convocar todas as Câmaras da Província: que o bem público exigia a mais 
séria reflexão sobre este importantíssimo negócio; que a Excelentíssima 
Junta provisional, sendo um de seus mais sagrados deveres concorrer para 
a tranquilidade geral de todos os habitantes da Bahia, havia oficiado aos 
dois Brigadeiros para se acharem nesta conferência; mas que sendo pronto 
o Excelentíssimo Brigadeiro Madeira, o outro, até aquela hora, não havia 

1 L.C.L.: Legião Constitucional Lusitana.
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comparecido; que nestas circunstâncias pedia a todas as pessoas que ali se 
achavam dissessem com franqueza a sua opinião.

Tomaram logo a palavra alternadamente o Presidente da Câmara Juiz 
do Crime, o Vereador Montezuma, o Desembargador J. A. de Carvalho, o 
Capitão Engenheiro Costa, da L. C. Lusitana, o Coronel Engenheiro S. J. 
Maciel, o Desembargador do Paço Chanceler da Relação, o capitão de Mar 
e Guerra Tristão Pio, o Tenente Coronel Victorino, da L. C. Lusitana etc. 
etc. Expos o Juiz do Crime duas dúvidas, uma de direito, outra de segurança 
pública: a 1a, a falta de Registro na Carta Régia, apresentando o Liv. da 
Ord.,2 em que vem o Regimento dos Governadores das Armas; a esta dúvida 
disseram algumas pessoas – sofisma, sofisma –: a 2a de evitar a guerra civil, 
se ficasse demitido do Governo das Armas o Brigadeiro Manoel Pedro, e 
por isso era de opinião se representasse ao Soberano Congresso estes incon-
venientes, e no entanto se suspendesse a entrega ao novo Excelentíssimo 
Governador: o Vereador Montezuma, com pouca diferença sustentou a 
mesma opinião: o Desembargador Carvalho depois de mostrar que há casos, 
em que não se cumprem as Cartas Régias; e a grande multidão de Povo, que 
naquele mesmo dia se estava reunindo aos Regimentos do País, que o meio 
de evitar uma guerra civil seria compor uma Junta Militar, composta de sete 
membros; os dois Brigadeiros, os quais nomeariam cada um dois vogais, e 
estes seis nomeariam o sétimo, e a presidência se tiraria por sorte dos dois 
Brigadeiros; esta opinião havia já sido lembrada pelo Coronel Engenheiro 
S. J. Maciel, e teve alguma voga: o Capitão de Mar e Guerra Tristão Pio, 
lembrou que se reunisse à Excelentíssima Junta Provisional a atribuição do 
Comando das Armas, como tinha a Junta passada, agregando a si os dois 
Brigadeiros, fazendo-os Membros do Governo; mas esta opinião não teve 
séquito. O Tenente Coronel Serrão com a maior energia sustentou, que 
se devia literalmente dar cumprimento à Carta Régia, e a mesma opinião 
sustentaram o Capitão Engenheiro Costa, alguns Militares, e outras pessoas. 
– Que? “disse aquele bravo Tenente Coronel; ninguém sujeitou dúvidas 
em obedecer ao Governador interino o Brigadeiro Manoel Pedro, somente 
porque era a Patente mais antiga, e agora é que há dúvidas para cumprir 
um Decreto d’El Rei, e das Cortes, que recaiu em um tão benemérito Militar 
como o Excelentíssimo Madeira? Eu vim de Portugal para conservar a paz, e 
harmonia entre os habitantes desta Cidade; para fazer respeitar as Leis, e as 
Autoridades legitimamente constituídas; para sustentar e defender a Sagrada 
Causa da Constituição, os Decretos d`El Rei; e do Soberano Congresso 
Nacional: assim como defenderei este Governo, porque o considero legal, 

2 Livro da Ordenação.
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exterminarei a todos os anarquistas, ou anticonstitucionais.” – Este breve 
discurso teve os maiores aplausos de todos os bons Constitucionais; e nós 
vimos em particular, ele merecer os maiores elogios do Coronel Gouveia, 
do Major Comandante da Cavalaria Pedro Joaquim, do Desembargador D. 
Carlos, do atual Juiz dos Órfãos Pacheco, do Procurador da Câmara Maia, 
do Cônego Vicente, de quase todos os Negociantes, que ali se achavam, e 
de todos os Militares das Tropas de Portugal, que todos eram da mesma 
opinião. O Excelentíssimo Governador das Armas Madeira, que até então 
tinha estado calado, disse: - “eu só desejo a paz, a tranquilidade da Província, 
estou pronto a todos os sacrifícios, contanto que não se oponham à minha 
honra, e ao Solene Juramento, que dei no memorável dia 10 de Fevereiro do 
ano passado; que para o sustentar derramarei até a última gota de sangue.”

Continuava a discussão já tinha dado meia noite, muitos dos convi-
dados, que tinham ido de manhã, sem almoçar nem jantar, não podendo 
por mais tempo assistir na sessão se retiraram: neste número entramos nós; 
consta-nos que finalizou a deliberação às quatro horas da manhã, e acor-
daram em criar uma Junta militar, como havia lembrado o Desembargador 
J. A. de Carvalho, com a diferença somente de que o presidente seria o 
Excelentíssimo Governador Madeira, do que se lavrou uma ata, a qual nós 
depois assinamos, e também assinou o mesmo Excelentíssimo Governador 
Madeira com o protesto de ficar de nenhum efeito tal deliberação: 1. se todos 
os seus oficiais não anuíssem àquela deliberação; 2. se em nada se alterasse 
o solene juramento dado no dia 10 de fevereiro; 3. se qualquer corpo das 
tropas do país primeiro rompesse as hostilidades, porque em qualquer infra-
ção destes quesitos, imediatamente reassumiria em si todas as atribuições de 
Governador das armas, como Sua Majestade lhe havia conferido, porque só 
os ardentes desejos de conservar a paz e harmonia na Província, o haviam 
obrigado a anuir àquela deliberação: retirou-se o resto daquela Assembleia 
(porque muitos como já dissemos haviam-se retirado antes da deliberação) 
seriam quatro horas de madrugada do dia 19. Aconteceu que naquela mesma 
manhã, o regimento de artilharia saiu com um parque dos quartéis, e atacou 
os postos avançados do batalhão n. 12, em infração ao terceiro quesito do 
protesto, que havia feito o Excelentíssimo Governador, e por isso reassumindo 
este a si o comando geral de todas as tropas, tiveram lugar os acontecimentos 
militares que vamos narrar.

Era público nesta Cidade, que no mesmo dia 18 da convocação da 
Assembleia em Palácio, se estava reunindo ao regimento de artilharia de 
linha no forte de S. Pedro, muitos milicianos de cor, do 3o. e 4o. regimento, 
e grande número de paisanos armados; tinham avançadas, compostas a 
maior parte desta gente, até as imediações dos quartéis do batalhão n. 12, 
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embaraçando o trânsito das ruas a quem passava para aqueles lugares, 
insultando algumas pessoas, principalmente Europeus. Este procedimento 
hostil obrigou ao batalhão 12, também a colocar avançada naquelas imedia-
ções, para coibir tais insultos; mas como se enfraquecia com as forças que 
destacava, e haviam bem fundados receios, que o pretendiam surpreender 
no seu próprio aquartelamento, mandou o Excelentíssimo Governador 
naquela mesma noite reforçar o batalhão com as duas companhias da L. C. 
L. e um troço de cavalaria comandada pelo major reformado Nepomuceno, 
que naquele mesmo dia se havia apresentado ao Excelentíssimo Governador 
para ser empregado.

Às seis e meia horas da manhã do dia 19, ouviram-se dos quartéis do 
batalhão 12, tiros de fuzil para o lado do forte de S. Pedro: pegou logo em 
armas o batalhão, e a este tempo um cabo do piquete avançado, que estava 
na praça da Piedade, veio participar que as avançadas de artilharia haviam 
rompido fogo, e que tropas da 1a. e 2a. Linha, e muitos paisanos armados, 
marchavam pela rua de João Pereira, com peças de artilharia: esta participação 
obrigou o tenente-coronel Pereira a avançar com parte do batalhão, e uma 
peça de artilharia para a Piedade: logo à saída do batalhão se ouviram mais 
dois tiros de peça, e apenas este entrou naquela praça, atiraram o terceiro tiro 
com metralha, e algumas descargas de fuzilaria. Mandou o tenente-coronel 
Pereira dar uma descarga serrada, e atacar os facciosos à baioneta, conseguiu 
tomar duas peças, que estavam colocadas entre as Mercês e Rosário, e aí fez 
alto, entretendo o fogo de fuzil para os obrigar a retirarem-se para o Forte, 
em cujas imediações tinham também colocado os facciosos duas peças de 
artilharia, e algumas tropas.

Como do Trem estavam os facciosos fazendo um fogo vivíssimo, e era 
um dos pontos principais, por ser o depósito das armas, a Companhia da L. 
C. L. (uma das que na noite antecedente havia ido reforçar o Batalhão 12) 
comandado pelo Capitão J. C. P. Rangel, algumas praças do dito Batalhão, 
e uma peça de artilharia, que havia mandado o Tenente Coronel Pereira, 
imediatamente carregaram sobre aquele ponto, e depois de uma descarga 
de fuzilaria, e alguns tiros de artilharia; atacaram de baioneta, conseguiram 
apoderar-se das três peças, que estavam colocadas naquele lugar, e desaloja-
rem os facciosos, assenhorando-se do Trem, depois destes lhe terem feito um 
vivíssimo fogo. Continuou ainda o fogo de fuzil por mais algum tempo pelo 
lado do Passeio, até que os facciosos conseguiram fazer a sua retirada para 
o forte, deixando alguns mortos, e muitos feridos.

Começadas deste modo as hostilidades pelos sequazes do desvairado 
Brigadeiro Manoel Pedro a despeito da Convenção, que horas antes solene-
mente se havia celebrado em Palácio, conheceu o Excelentíssimo Governador 
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então, quais eram as vistas dos facciosos; em consequência do que, ordenou 
ao Coronel Gouveia, que pusesse em movimento a L. C. L. para obstar 
qualquer tentativa, que os dois Corpos, 1o Regimento de linha e Legião de 
Caçadores do País, que se sabia estavam seduzidos, pudessem empreender: 
para este fim marchou para a Piedade o 1o Batalhão comandado pelo Tenente 
Coronel Serrão, e ficou postado na Praça do Colégio o 2o Batalhão comandado 
pelo Tenente Coronel Almeida: a estes Comandantes lhes foi ordenado pelo 
Excelentíssimo Governador, que não atacassem, senão a quem os atacasse, 
cuja ordem também se havia dado ao Tenente Coronel Pereira antes das 
hostilidades, que acima falamos. Mandou também reunir a artilharia que 
julgou ser necessária: reforçaram-se as guarnições dos Fortes do Barbalho, e 
Santo Antônio, com milicianos e marinheiros, que espontaneamente se apre-
sentaram armados, confiando-se estas importantes posições ao Cap. Leão, 
Com. da L. C. L. 

Poucos momentos depois dos dois batalhões da L. C. L. chegarem às 
suas posições, constou que a legião de caçadores havia saído de seus quartéis, 
aonde se lhe reuniu todos os corpos da guarda da Cidade (que sem ordem 
abandonaram, menos a guarda da Ribeira, Misericórdia, e praça do Comércio) 
e se dirigiam pelo lado de Nazaré, talvez com o fito de atacar o Barbalho, e 
fazerem uma diversão que fosse favorável aos facciosos: em consequência deste 
movimento, imediatamente marchou o coronel F. de P. e Oliveira com parte 
do esquadrão de cavalaria, acompanhado do major Russel, e uma companhia 
da L. C. L. pela direção de Nazaré, para obstar a seus projetos; entretanto que 
algumas companhias do 1o. batalhão da L. C. L. se destacaram da Piedade 
para irem pela Lapa, acudirem à cavalaria que constou estava atacada. Esta 
encontrou os facciosos ao pé do Campo da Pólvora, aonde houve um renhido 
combate, e a cavalaria se comportou briosamente, sofrendo a perda de ficar 
gravemente ferido na cabeça o capitão Pereira, e um soldado: retiraram-se os 
facciosos, entrincheirando-se no Tororó, e por trás do Cemitério.

Enquanto a cavalaria sustentava aquele combate no Campo da Pólvora, 
passava pelos quartéis da legião de caçadores, as forças do 1o. batalhão da L. 
C. L.: uma parte dos faccionários que ali existia, fez um fogo vivíssimo sobre 
elas. O tenente-coronel Serrão, que desejava evitar a efusão de sangue, como 
lhe havia recomendado o Excelentíssimo Governador, mandou o tenente 
Silva como parlamentário àqueles quartéis, propor que se rendessem; porém 
esta moderação foi inútil; os facciosos continuaram a fazer fogo; insulta-
ram o parlamentário, querendo até matá-lo. Nesta triste alternativa viu-se 
obrigado, o tenente-coronel Serrão, a atacar o dito quartel; o qual depois de 
muita resistência foi tomado, aprisionando-se os que não puderam escapar. 
Nesta ocasião ficou gravemente ferido o capitão Anselmo Caldas, e contuso 
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o capitão Aragão, conduzindo-se todos os oficiais e soldados nesta ação com 
o maior valor.

No tempo em que isto acontecia no quartel da legião, as avançadas do 
2o. batalhão (que estava postado no Terreiro) participaram ao tenente coro-
nel comandante Almeida, que as avançadas do 1o. regimento faziam fogo 
sobre elas, colocadas à embocadura da calçada da Palma. Destacou logo uma 
companhia em socorro da avançada, e como o fogo continuasse com a maior 
vivacidade, fez marchar todo o batalhão. Os facciosos foram-se retirando 
na direção de seus quartéis, aonde se fizeram fortes, fechando o cancelão do 
mesmo quartel, e por toda a parte entretinham um fogo desesperado; o que 
obrigou a atacá-los arrombando-se o cancelão, e ainda dentro faziam uma 
obstinada resistência, o que deu motivo a carregar-se de baioneta, quando 
o batalhão franqueou a entrada, uma parte do regimento fugiu, e o resto foi 
aprisionado; dos fugidos, uma parte foi para o forte de S. Pedro auxiliar os 
facciosos artilheiros, e outros se dispersaram.

Em todos estes ataques conservaram os soldados a maior moderação, 
o que faz muita honra ao coronel Gouveia, que ali se achava, como aos 
comandantes e oficiais de todos os corpos, que à porfia cuidaram com o maior 
desvelo em fazer conduzir os feridos para o hospital da L. C. L., aonde o hábil 
cirurgião-mor Teixeira com o maior cuidado, e melindre os estava curando.

Depois que nada mais havia que recear na Cidade, e que a multidão 
de patrulhas milicianas (quase todos do comércio) tranquilizavam e afian-
çavam a segurança dos Cidadãos, se reuniram por ordem do Excelentíssimo 
Governador todas as forças da primeira linha à praça da Piedade, e mandou 
intimar ao forte de S. Pedro, que se rendesse, a que os facciosos responderam 
com ambiguidade: então determinou o Excelentíssimo Governador bloquear 
o forte no dia seguinte, em consequência do que ordenou ao capitão Costa, 
comandante dos engenheiros da L. C. L., fizesse os preparativos para este fim, 
o que assim fez este hábil oficial, mandando conduzir do Barbalho e Trem a 
artilharia, e os mais petrechos necessários.

No dia seguinte pela manhã, tornou o Excelentíssimo Governador a 
mandar intimar ao Forte, que se rendesse, escrevendo para este fim ao briga-
deiro Manoel Pedro, que se achava naquele aquartelamento, dizendo-lhe que 
respondesse dentro do preciso tempo de duas horas, o qual mandou responder 
vocalmente pelo tenente Doutel, que foi o mensageiro, que não era possível 
dar a resposta com a brevidade exigida, e que a ele é a quem competia marcar 
o tempo para dar a resposta.

De tarde soube o Excelentíssimo Governador, que pelo lado do Campo 
de S. Pedro, estava fugindo com armas parte da guarnição do Forte, e então 
conheceu o Excelentíssimo Governador, que os facciosos abusavam da sua 
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moderação, suspendendo as hostilidades, e que eles não queriam outra coisa 
mais do que ganhar tempo, para chegarem em seu auxílio as milícias de fora, 
que eles esperavam, pelas ordens que para este fim, havia dado anteceden-
temente o ex-Governador das armas Manoel Pedro, bem como a guarnição 
do Morro etc. Nestas circunstâncias foi necessário mandar ao 2o. batalhão 
da L. C. L. para que marchasse pela estrada das Brotas, em direção ao sítio 
do Bom-Gosto, para evitar a fuga do resto da guarnição, que podia tentar 
manobrar sobre as posições ocupadas pelas tropas de Portugal. Quando o 
batalhão havia chegado ao meio do caminho, pouco distante do riacho de S. 
Pedro, era noite, e uma avançada dos fugitivos lhe deu uma descarga serrada, 
que matou um soldado do batalhão, e feriu um soldado do piquete da cava-
laria, que acompanhava o mesmo batalhão. Carregou pois o batalhão sobre 
os fugitivos, que conseguiu pôr em desordem, e aprisionar muitos soldados 
dispersos. Quando chegou às imediações do Forte, conheceu então que ele 
estava abandonado.

De noite veio o comandante do regimento de artilharia B. A. de Araújo, 
convencionar com o Excelentíssimo Governador como se deveria entregar 
o Forte, e na manhã do dia seguinte mandou o mesmo Excelentíssimo 
Governador ocupar o dito Forte pelas tropas do seu comando, não se encon-
trando dentro senão o brigadeiro Manoel Pedro, o comandante do dito 
regimento, o capitão J. Corrêa, o quartel-mestre, e alguns cadetes. Ficaram 
pois guarnecendo o Forte 100 homens da L. C. L., comandados pelo major 
Drodax, e o resto das tropas todas se retiraram a seus respectivos quartéis, 
depois de igualmente ficarem guardas nos quartéis do 1o. regimento, e legião 
de caçadores.

Devemos notar, que depois de dispersa a legião de caçadores, e uma 
Guarda de Soldados da L. C. Lusitana de posse pacífica daqueles Quartéis, do 
Convento das Religiosos da Lapa, alguns facciosos, que se puderam introduzir 
naquele Convento, talvez pela cerca, que fica próxima ao dito aquartelamento, 
fizeram fogo sobre a guarda da L. C. L. o que obrigou os Soldados a quererem 
arrombar a porta do Convento, e nesta ação infelizmente pela alucinação de 
um soldado, matou a Abadessa que veio à porta, e feriram gravemente um 
camarada de Cavalaria.

Também as Religiosas das Mercês, cujo Convento está próximo ao 
Forte de S. Pedro, receando algum dano ao fogo que se fazia, pediram 
ao Excelentíssimo Governador para serem mudadas para o Convento da 
Soledade, o que assim se fez, sendo conduzidas aquelas Religiosas com todo 
o respeito, e decência acompanhadas de Tropa, e Oficiais; e já regressaram 
outra vez para o seu Convento.
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Devemos também notar, que nenhuma família foi insultada, e nenhum 
Cidadão incomodado, menos algumas casas donde pessoas mal-intencionadas 
tiveram a audácia de dispararem alguns tiros sobre a Tropa.

No dia 25 passou todo o parque de Artilharia, que estava no Forte de 
S. Pedro, para o Forte do Barbalho, e a Cidade mostra o maior sossego e 
tranquilidade, empregando o Excelentíssimo Governador todos os meios de 
moderação e prudência para conservar a ordem; mandando reunir a seus 
Quartéis respectivos os Soldados dispersos, e Oficiais, que não são compre-
endidos no número dos facciosos. Em todos os ataques morreram da L. C. L. 
sete soldados, e feridos 14, entrando dois Oficiais; do Batalhão No 12 três, e 
nove feridos, incluso um Oficial. Das Tropas do País não podemos por ora 
calcular a perda, mas ela é muito mais considerável.

Tal é a narração imparcial dos acontecimentos, que desgraçadamente 
tem tido lugar nesta Cidade, depois que foi apresentada na Câmara para se 
insinuar a Carta Régia, pela qual Sua Majestade houve por bem conferir 
o Governo das Armas desta Província ao Excelentíssimo Brigadeiro L. L. 
Madeira de Mello; nossos Leitores podem dar todo o crédito ao que lhe expo-
mos. Os fatos acontecidos na Câmara, e Palácio foram por nós presenciados; 
e os detalhes militares nos foram fornecidos por pessoa do Quartel General, 
e conferidos por nós com alguns Oficiais, em que temos confiança pelo seu 
discernimento, e imparcialidade.

Não pretendemos fazer nenhumas reflexões; o leitor instruído e pers-
picaz; combinando fatos da Casa da Câmara, e do Palácio, com os sucessos 
posteriores, poderá fazer um juízo exato de quem são os autores, que deram 
causa a estas desgraças, e do espírito público da Bahia.

N. B. Este desenho é retocado pela influência de baionetas, e à destra do 
Pintor do Semanário Cívico, pouco imparcial, não é estranho mesclar com as 
cores da verdade as cores da mentira. No prelo ficam as notícias (Malagueta 
No 12) que afiançam estas ideias. O Público imparcial combine, e decida.

RIO DE JANEIRO 1822. NA IMPRESSÃO DE SILVA PORTO, E C.
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N O T I C I A.

COMO consta, que a generalidade dos Habitantes desta Corte, levados do 
verdadeiro espírito de liberalidade, do amor à ínclita Nação Portuguesa, 
do mais ardente desejo do sólido bem, perpetuidade, e indivisibilidade do 
Império Português, e do Cordial afeto, respeito à Real Casa Reinante, desejam 
assinar Representação, que pelo Ilustríssimo Senado da Câmara se dirige ao 
Heroico, e Augusto Príncipe Real, e Regente do Reino do Brasil, para que 
Interpretando justa, e racionavelmente as Ordens, que sobre este objeto ao 
Mesmo Real Senhor foram ultimamente transmitidas, não deixe este Reino, 
como único e indispensável meio de conseguir os importantíssimos fins da 
união recíproca, que foi proclamada; faz-se-lhes saber que quem quiser assinar 
a sobredita Representação se dirija à Rua da Ajuda N. 137 no dia de hoje 8 
do corrente impreterivelmente, onde a lerá, e achando-a digna assinará sendo 
desses Sentimentos.

________________________________________________________

RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAL.
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PROGRAMA ALEGORICO
DO QUADRO QUE VOU EXPOR NO TECTO

da Sala de S. M.... o Nosso Magnanimo Imperador, 
o Senhor D. Pedro d’Alcantara,... Defensor Perpetuo 

deste grande Imperio do Brasil,... no Paço desta 
Cidade Imperial do Rio de Janeiro.

FIGURAS ALEGÓRICAS QUE O FORMAM.

A JUSTICA, A RAZÃO, E O INTELECTO.

A JUSTIÇA, é o remate do Grupo que apresento, as novas Armas repre-
sentam este grande Império do Brasil, 19 Estrelas, em um círculo, campo 
Azul, as dezenove Províncias deste vastíssimo terreno que o forma, a Esfera 
Armilar, sua extensão, a Cruz de Cristo, a Santa Religião que aqui se segue, 
as plantas, Café e Tabaco que adornam, é uma porção (além de outras) que 
o enriquecem, a cor verde do Escudo simboliza a fertilidade dos campos 
deste bem-aventurado Solo Imperial, em sua sempre continuada abundância.

O I N T E L E C T O

Representa (alusivo) ao Nosso Imperador

Um Jovem vivamente ardiloso, vestido cor de ouro, a Cabeça coroada, os 
cabelos cor de cinza, e anelados por entre a coroa; lhe sai uma flama de fogo, 
na Mão direita um Cetro, e com a esquerda aponta para uma Águia que lhe 
está vizinha, como símbolo de suas altas elevações, o Intelecto não envelhece 
(veja-se a bela disposição do incansável mentor do nosso Herói) por nossa 
fortuna (o grande e incomparável José Bonifácio de Andrada e Silva, Glória 
não só dos Paulistanos, mas de todo o Brasil para o nosso bem e fortuna) é 
sempre vivo, vigilante e incorruptível.
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I L U S T R A Ç Ã O E M B L E M Á T I C A.

O vestido cor de ouro simboliza a pureza de suas ideias; os cabelos de 
velho, e anelados indicam a madureza do seu vivo pensar, nos fastos das 
Histórias Antigas e modernas de melhor nota para sua guia e bom acerto de 
seus feitos.

A Coroa e Cetro é símbolo do poder e domínio, que tem um bom 
Soberano Constitucional, sobre as ideias e paixões das Almas turbulentas e 
mesmo da livre e mal intencionada liberdade dos sediciosos, para os cobrir, 
prevenindo remédios prontos contra o mal.

A flama do fogo que se lhe exala da cabeça por entre a Coroa: simboliza 
o vivíssimo ardor de bem penetrar altos Arcanos, para prevenir no modo de 
bem reger Povos desorganizados, pois que é precioso cogitar no modo de os 
conduzir ao verdadeiro sistema de seu bem Constitucional, afugentar o cida-
dão dos malvados opostos à razão e à justiça, e uni-los à tranquilidade, que 
Sua Majestade Imperial tanto, e tanto recomenda; o Intelecto tem a vida tão 
perspicaz que penetra através das mais grossas muralhas; e os sucessos mais 
remotos não lhe são ocultos, pela sua vigilância; tudo vê, tudo lhe é patente, 
nada lhe escapa, no remontado de seus voos, é qual outra Águia.

A R A Z Ã O.

Esta virtude intitulam os teólogos a Rainha das virtudes.

Representa ser mulher de pouca idade, vestida de Armas, Coroa de ouro 
na cabeça, os braços nus, na Mão direita uma Espada, na esquerda as rédeas 
de um freio, que subjuga um forte Leão, cingida com uma facha branca com 
números de Aritmética.

I L U S T R A Ç Ã O.

O Pintá-la Mulher de pouca idade, e armada de Couraça de ouro incor-
ruptível, é para mostrar que a ela, só lhe basta a honestidade de sua virtude, 
para se resguardar, de ser ofendida dos mal intencionados: porque é vigorada 
de ciência, e saber; ela a si se defende e guarda.

A Coroa na cabeça demonstra que a razão ela mesma basta para dar a 
conhecer o mérito dos homens para serem coroados; quando a fama pregoa 
seus feitos gloriosos, tais como os do nosso valoroso, invicto Imperador, 
na intrepidez com que arrostou as jornadas de Minas e São Paulo, além de 
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tantas ações, que tanto o acreditam por um verdadeiro Herói; as quais já são 
Patentes ao mundo inteiro.

O ouro entre os Metais o mais precioso nunca será capaz de corrom-
per uma Alma virtuosa, que tem formado a sede da razão, no centro de seu 
Coração; o Nosso Imperador tem-lhe erigido um Trono no âmago de Suas 
Imperiais entranhas, nada pode abalar, é incorruptível, como o mais acriso-
lado ouro.

Nos braços nus, demonstra a sinceridade de seu modo de obrar com 
lisura; sem suspeita, ou mancha, que denigra: com esta boa fé, vigora a virtude, 
que o nutre, em suas claras sinceras ações.

A Espada na Mão direita, simboliza o instrumento do rigoroso castigo, 
que a mesma razão deve adotar para punir os homens maus, a fim de manter 
seu campo respeitável livre de malvados para sossego da sã verdade, de que 
nutrem as Almas dos verdadeiros homens de bem. Ela empunha a espada 
para terror e castigo dos malvados; e defesa dos Beneméritos seus seguidores.

O Freio na boca do Leão demonstra o que se deve praticar com as vene-
nosas Línguas dos malvados revoltosos, mal intencionados, sem freio são peste 
maligna muito prejudicial ao sossego público, tais Bestas devem ser sopeadas 
com muita razão, e justiça, assim o pede a mesma razão.

A faixa branca com os números Aritméticos, é para demonstrar a 
candura, e pureza, com que devemos andar encontrados com a sã razão de 
nossas consciências, a respeito de negócios, tanto públicos, como particula-
res, apurando tanto o saldo dos nossos procederes e consciência, como nos 
negócios civis, e públicos se apuram, e saldam, os negócios mercantis, pois 
com estes número se concertam, ainda as mais intricadas contas, o negócio 
não se pode manter, sem a verdade física de razão e boa fé, em toda a sua 
extensão, do mesmo modo se desconfiamos, de quem está à testa do Governo, 
então foge a razão, a virtude, que devemos seguir.

O vestido azul celeste demonstra que a razão, se conforme com o Céu, 
pois só dele se alcança a claridade, e verdadeiro conhecimento, que recebe 
como socorro, celestial alimento da mesma razão, embora os homens revo-
lucionários como feras sedentas se oponham à razão, usem os diabólicos 
Artifícios, pensem revoltar os Povos, e os queiram alienar com suas persuasões, 
usem de fantásticas promessas, de melhoramento de suas fortunas: com isto 
seja oposto à razão, jamais tais malvados poderão conseguir seus fins: porque 
Deus o não há de permitir, Ele favorece o seu povo, ilustra-o com a razão e o 
Intelecto há de dar-lhe luzes, e o verdade conhecimento da justiça: os indignos 
falsários sedutores um dia se verão cair por terra abismados de vergonha, e 
confusão: e então como feras açamadas se verão presos, e desprezados.
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As virtudes por eles abatidas hão de elevar-se, e colocar por meio das 
Cortes, que se vão instalar nesta Imperial Capital, como é de razão e justiça 
sobre o Trono Imperial do Brasil ao Nosso Imperador, que Deus proteja, sobre 
as Bases de Corações de fiéis súditos Brasileiros Lusos, e de Lusos Brasileiros, 
que o adoram sinceros, assim o querem, enraiveçam-se, mordam-se, os olhos 
invejosos egoístas, porque cá só se ama o Intelecto da razão e da Justiça.

Este o quadro alegórico, que apresento aos verdadeiros Amantes da 
justa causa do Brasil, e das virtudes, que adornam ao Nosso Magnânimo 
Imperador, se o desenho da obra, não for tal, que desempenhe, o sujeito a 
que me propus, sirva ao menos a ideia, que tive, para me desculparem os 
erros, que cometi, no breve tempo que com ele despendi, para indulgência 
do perdão que espera por graça geral.

O Arquiteto Civil da Casa de Sua Majestade Imperial do Brasil.

Manoel da Costa.

__________________________________________________________

RIO DE JANEIRO. NA IMPRENSA NACIONAL. 1822.
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SUCCINCTA NARRAÇÃO
Da Conspiração felizmente descoberta, tramada contra a Soberania 

Nacional e legitimo Governo do Senhor D. João VI nosso adorado 
Monarcha, remettida ao Soberano Congresso pelo Secretario 
d’Estado, o Excellentissimo Senhor José da Silva Carvalho.

Havendo chegado ao conhecimento do Governo, não só pelas partici-
pações da Polícia, mas também por informações extrajudiciais, a existência 
de uma facção anárquica e desorganizadora que conspirava contra a ordem 
pública, e sistema Constitucional; empregando para isso os meios infames 
de corromper, e desencaminhar a opinião com pasquins, proclamações, e 
outros papéis incendiários, que apareceram afixados nas esquinas desta 
Capital, e dela foram mandados a diferentes, e notáveis terras do Reino; 
de espalhar notícias falsas, e ideias que aterravam os incautos, e pacíficos 
Cidadãos; e de desacreditar as decisões do Congresso, e atos do Governo, 
soltando continuamente contra Deputados, Ministros, e Empregados públi-
cos uma infinidade de invectivas e calúnias atrozes, e vendo o Governo 
as funestas consequências, que de se o mal não atalhar de pronto em sua 
origem, se poderiam seguir, resolveu empregar todo o cuidado, e vigilância 
para descobrir os autores de tão horrível trama.

Em consequência das averiguações a que procedeu, veio a saber, que 
todos os dias à mesma hora, em diversos sítios públicos, certos indivíduos, 
conhecidos por sua notória desafeição ao sistema Constitucional, formavam 
conventículos, e procuravam ganhar novos sócios, com que engrossar seu 
partido.

Fazendo-os observar de perto, foi instruído de ser o seu entretenimento 
desacreditar o sistema, e meditar os meios de subverter a ordem pública. 
Nem só estas provas colheu o Governo da existência da mencionada facção: 
porque, acontecendo nos princípios de Abril alguns tumultos desordenados, 
causados por homens, que, introduzindo-se violentamente nas companhias, 
sob pretexto de procurar trabalho, não só expeliram os Galegos, que ali se 
achavam matriculados, mas tiravam os fretes aos que encontravam nas ruas, 
abandonando apenas aqueles, que lhes contribuíam com alguma quantia; e 
havendo por este motivo choques e encontros, que momentaneamente pertur-
bavam a ordem e tranquilidade pública, foram vistos alguns dos mencionados 
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indivíduos animando os partidos contendores: o que deu lugar à bem fundada 
desconfiança de que, se isto não era manobra da facção, pelo menos tentava 
aproveitar esta ocasião para levar a efeito seus danados intentos.

O Governo, pelas medidas enérgicas, e oportunas, que empregou, pode 
sim restabelecer a ordem, e restituir os expulsos ao exercício de seus lugares, e 
fazer prender, e processar aos tumultuários; mas nem por isso ficou tranquilo: 
porque o mesmo espírito, que aqui aparecia, se manifestava no Porto, e em 
mais algumas terras do Reino, bem que menos exaltado.

Constituído em circunstâncias tão extraordinárias, por isso que não havia 
provas jurídicas para se meter em processo aqueles indivíduos, sobre quem 
recaiu a desconfiança pública, e que ela designava como origem de tantas 
desordens, julgou o Governo de absoluta necessidade pedir ao Congresso 
uma autorização extraordinária para os remover daqui, e das outras partes do 
Reino: medida, que produziu um admirável efeito; porque apenas se pôs em 
prática, começou a acalmar-se a agitação em que se achava o espírito público, 
e a opinião a marchar incontrastada em favor do sistema Constitucional.

Tanta foi a generosidade, e ilimitada confiança, com que o Soberano 
Congresso concedeu tão extraordinário poder, quanta a prudência e circuns-
pecção, com que dele se usou; pois que a medida não recaiu em indivíduo 
algum, que não fosse bem notado pela opinião pública, e nas listas trans-
mitidas pelo Intendente Geral, e Coronel da Polícia, quanto aos de Lisboa, 
e procedendo informes das competentes autoridades quanto aos das outras 
terras do Reino. Uns e outros constam das relações inclusas.

Os inimigos da causa, e da pátria não abandonaram contudo o seu 
propósito, porque pouco depois teve o Governo notícia de que se aliciava 
gente para uma conspiração; e até que existiam proclamações incendiárias, 
e outros escritos subversivos, que depois de impressos na tipografia da rua 
formosa denominada a Liberal, deviam correr todo o reino para o porem 
em alarma contra as Cortes, e Governo que os conspiradores pretendiam 
dissolver assassinando alguns Deputados, e Ministros, no meio da desordem 
porque tencionavam dar princípio a tão horrível e sanguinário atentado: e, 
procedendo com todo o segredo às necessárias indagações, pôde descobrir 
que na realidade havia um projeto, que não obstante não estar plenamente 
combinado, se tratava contudo de principiar já a desenvolver, e pôr em prática.

Foi possível desta vez sufocar o mal na sua origem, sendo presos os 
principais instrumentos dos anarquistas no momento mesmo, em que saíam 
da imprensa com duzentas proclamações que lhes foram apreendidas, e vários 
manuscritos tendentes ao mesmo fim, assim como também a imprensa com 
o tipo arranjado, de que eram extraídas, e umas poucas de resmas de papel 



481

pronto para se extraírem mais no dia seguinte, e se espalharem no correio 
imediato; conduzindo-se nesta diligência com infatigável zelo, atividade, e 
inteligência dignos dos maiores elogios o Desembargador Corregedor do 
Bairro da Rua Nova, ajudado do Juiz do Crime do Castelo, e Coronel da 
Polícia, que lhe prestaram toda a assistência.

Acham-se presos na cadeia aqueles indivíduos, e outros cúmplices cons-
tantes da relação No 2, continuando sem interrupção o processo e diligências 
a este respeito.

As dificuldades e obstáculos que a cada passo encontram as operações 
de semelhante natureza, não podem ser estranhos ao Soberano Congresso: 
e por isso, e pela gravidade do caso, que exige toda a circunspecção para 
ficar em manifesta luz, se persuade o Governo de que, em virtude do § 1 da 
Lei de 31 de Março de 1741, pode espaçar a diligência pelo tempo, que for 
necessário para o pleno apuro e conhecimento da verdade: mas se para isso 
é preciso alguma medida legislativa, roga ao Soberano Congresso haja por 
bem dispensá-la para o bom êxito de tão transcendente objeto; assim como 
ampliar o efeito da autorização extraordinária, de que foi investido em data 
de 29 de Abril, até se concluir o processo: pois que só deste modo poderá 
cabalmente responder pela segurança e tranquilidade pública, conhecendo 
depois de sentenciado, as circunstâncias em que fica cada um dos removi-
dos. O que Vossa Excelência se servirá levar ao conhecimento do Soberano 
Congresso para lhe dar a atenção que julgar conveniente.

[RIO DE JANEIRO, NA IMPRENSA NACIONAL, 1822]
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A N N I V E R S A R I O
DA GLORIOSA COROAÇÃO DE SS. MM. II.

Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane,
Divisum Imperium cum Jove Cæsar habet 1

O tempestuoso dia de Domingo passado e as torrentes de chuva que 
não cessaram de cair, faziam recear, e com muita razão, que a celebração 
do Aniversário do Faustíssimo dia do 1o. de Dezembro de 1822, deste Dia 
imortal para o Brasil, fosse contrariada pelo mau tempo; porém nunca apare-
ceu o Sol mais radioso, do que ontem, sobre o nosso horizonte, e a mesma 
tempestade da véspera contribuiu a aformosear a atmosfera, tornando-a mais 
fresca e mais serena.

Às 11 horas da manhã Suas Majestades Imperiais acompanhadas de uma 
belíssima e numerosa Comitiva e escoltados pela brilhante Guarda de Honra, 
vieram de São Cristóvão ao Paço; e, depois de descansar um momento, foram à 
Capela Imperial, assistir à suntuosa Solenidade ali celebrada, na qual orou mui 
eloquentemente o Reverendo Vigário de Jacarepaguá, bem que as ideias, por 
ele desenvolvidas, nos parecessem demasiadamente inclinadas ao servilismo.

Acabadas as Cerimônias religiosas Suas Majestades Imperiais voltaram 
para o Paço e houve ali um magnífico Beija-Mão, onde concorreram imensas 
Pessoas das mais distintas desta Corte. Entre elas notamos ao Excelentíssimo 
Marquês do Maranhão; e foi com muita satisfação, que vimos a pressa com 
que acudia o Povo, para gozar da vista do Valente Almirante, cujos relevantes 
serviços ele sabe apreciar. Várias vezes mostrou-se o nosso Jovem Imperador 
nas janelas do Paço e foi cada vez acolhido com aquele sincero Entusiasmo, 
com aqueles Vivas do coração que sempre anunciam a Sua Augusta Presença.

Às quatro horas e meia da tarde, Suas Majestades Imperiais foram para 
o Palacete do Campo da Aclamação, onde se achavam reunidos e formados 
em linha, perto de três mil Homens dos vários Corpos de Guarnição de 
Infantaria, Cavalaria e Artilharia, divididos em duas Brigadas. A primeira 
Brigada era comandada pelo Senhor Brigadeiro Isidoro de Almada e Castro e 

1 Toda a noite chove, de manhã voltam os espetáculos 
César divide o Império com Jove (Júpiter)
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compunha-se de um Esquadrão do 1o. Regimento de Cavalaria do Exército, 
de 5 bocas de fogo das Brigadas de Artilharia a cavalo e dos Batalhões de 
Artilharia a cavalo e dos Batalhões, do Imperador, 1o. e 2o. de Caçadores. A 
segunda Brigada no mando do Senhor Brigadeiro Lazaro José Gonçalves, era 
formada dos Batalhões, de Granadeiros, São Paulo, 3o. e 4o. de Caçadores, 
Estrangeiros, o mesmo número de bocas de fogo das ditas Brigadas, e outro 
Esquadrão do mencionado Regimento de Cavalaria.

Logo que chegaram Suas Majestades Imperiais ao Campo mandou o 
Senhor General fazer as Continências do estilo, e quando Se Apresentaram 
na Varanda do Palacete; principiou uma salva de cento e um tiros de Peça, 
a qual foi seguida de três descargas de mosquetaria, que foram executadas 
com grande precisão. Então romperam Vivas estrondosos

Ao Imperador Constitucional,
À Imperatriz,
À Independência do Brasil,
Ao Sistema Constitucional;

que foram correspondidos, com grande entusiasmo, pela multidão do Povo 
junto no belo Campo da Aclamação.

Depois disso as tropas se formaram em coluna, por cuja frente passou 
Sua Majestade Imperial acompanhado de Seu luzido Estado Maior, e Pondo-se 
à testa dela fez Ele mesmo Continência à Sua Augusta Consorte e veio desfi-
lando, de passo grave, até em frente do Palacete aonde Parou; deixando acabar 
o movimento à coluna, que o tornou a fazer, com passo dobrado, e sempre 
com a maior perfeição. Este movimento acabado recolheram-se os soldados 
para seus quartéis.

Sua Majestade Imperial Pareceu muito Satisfeito com a Revista, e não foi 
sem razão; porque não hesitamos em declarar aqui, e sem a menor intenção 
de lisonjear a ninguém, que as tropas que vimos desfilar ontem, no Campo da 
Aclamação, não são inferiores à tropa alguma, em limpeza e bela aparência.

Às oito horas da noite Suas Majestades Imperiais apareceram na casa da 
Ópera, brilhantemente adornada e iluminada; e receberam, em Vivas redo-
brados, novas provas do muito amor que Lhes tem o Leal Povo desta Heroica 
Cidade. No primeiro momento de silêncio, apareceu na Cena a Senhora Estela 
Joaquina que, com aquela força de expressão e talento que lhe são naturais, 
recitou um Elogio, em comemoração do Faustíssimo Dia, que pareceu agradar 
muito ao Ilustre Público reunido na Sala. Apesar de não estarmos no costume 
de inserimos versos, neste periódico, julgamos contudo que a solenidade da 
ocasião, o verdadeiro talento que se reconhece neste Elogio, e sobretudo as 
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excelentes doutrinas que vêm, nele desenvolvidas, a respeito desses deploráveis 
ódios e rancores que dividem ainda a grande Família Brasileira, hão de nos 
conseguir o perdão dos nossos leitores por termo-lo inserido inteiro.

Acabada a récita do Elogio, cantou-se o Hino Nacional, e renovaram-se 
os Vivas à Independência do Brasil e ao Imperador Constitucional: depois 
disso principiou a famosa Comédia de Achmet e Rakima do bem conhecido 
escritor Antonio Xavier.

Já que empreendemos a tarefa de darmos uma descrição completa da 
festividade de ontem, não nos podemos dispensar de dizer alguma coisa da 
Peça que o Senhor Diretor do Teatro não duvidou oferecer a Suas Majestades 
Imperiais. Bastante embaraçados seríamos se fôssemos obrigados a classificá-la 
de um modo preciso. Apesar do título que se lhe deu no Cartaz, por certo que 
não é Comédia; Tragédia não é tampouco, porque não há Tragédia em prosa: 
será pois uma destas peças bastardas a que os Franceses chamam melodrames, 
e cujas representações, nos pequenos Teatros de França, custam muitas lágri-
mas a sensíveis Cozinheiras, a românticas costureiras, e a filantrópicos oficiais 
Sapateiros. Confessamos aqui com toda humildade que os Franceses são os 
inventores deste tristíssimo e detestável gênero, porém os Melodramaturgos 
Franceses conservam ainda, na contextura das suas peças, alguma coisa que se 
parece com o senso comum, e, de vez em quando, os seus personagens falam 
como gente deste mundo. Outro tanto se não pode dizer do bem conhecido 
Antonio Xavier; e ficamos deveras pasmados ao ouvir as incríveis sandices, 
as monstruosas extravagâncias de que se compõem a chamada comédia de 
Achmet e Rakima. Não procuraremos analisar aqui o Plano daquela Peça, 
porque não tem verdadeiramente plano algum; nem tampouco notar os defei-
tos do estilo, visto que o diálogo, da Peça inteira, não é senão uma feliz mistura 
de chistes sem conceito, de trocadilhos, de termos ridiculamente empolados 
exprimindo sentimentos falsos, alambicados, e afetadíssimos. Contentar-nos-
emos com dizer que o autor, na sua sublime composição, teve evidentemente 
em vista a Zaire do grande Voltaire e que foi com um tal modelo debaixo 
dos olhos que teve a suma destreza de compor uma Peça na qual o interesse 
se divide sem motivo, na qual a ação se complica contra todas as regras; na 
qual se observa, a cada passo, a falta de arte na contextura das cenas; na qual 
enfim em lugar de exprimir os sentimentos, que devem naturalmente comover 
os personagens, nas suas situações respectivas, o autor mostra-se sempre ele 
mesmo para nos debutar insulsas e exageradas máximas de moral, tornadas 
ainda mais insípidas pela ridícula pretensão da linguagem.

Por certo que quando uma pessoa de juízo resolveu-se a assistir a uma 
representação de um Melodrama deve armar-se com paciência, resignação e 
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preparar-se para o pior, porém todos os direitos têm os seus limites incluindo 
o de dar secas; e não deve nunca o nojo e o enfastio degenerar em ataques 
nervosos, que forçam o espectador a largar o assento e a fugir desesperado 
pela porta afora.

Acabada enfim a Peça houve o que chamam aqui uma Dança. Nada 
diremos a esse respeito e não falaremos tampouco nas estranhas pernadas de 
certos sujeitos designados debaixo do nome de grotescos: não temos tempos 
para isto, e queremos acabar com uma pequena reflexão em forma de epílogo.

Na feliz reintegração de Carlos II, Rei da Inglaterra, no Trono de 
seus Maiores, bem depressa foi cercado por uma chusma de pessoas, que, 
inculcando-se vítimas dos Puritanos e de Cromwell, reclamavam a justa 
recompensa devida a sua fidelidade.

Entre estes apareceu um Baronet que impetrava uma graça, da maior 
importância, e apoiava a sua pretensão sobre dois atos do mais relevante 
e perfeito Realismo, que ele dizia ter praticado no tempo do Governo dos 
Revolucionários. O primeiro consistia na corajosa deliberação com que bebera 
num jantar, cinco garrafas de mau vinho à saúde do Rei, então fugitivo; e o 
segundo em ter, por puro espírito de Realismo, feito corte à mulher de um 
Puritano, apesar de ela ser velha, feia, e namorada. Ignoramos por que forma 
o Rei Carlos II recompensou estes dois importantes serviços; mas qualquer 
que fosse o resultado, estamos na firme deliberação, se algum dia tomamos o 
ofício de Pretendente, de incluir na alegação dos nossos serviços de adesão e 
fidelidade às Pessoas de Suas Majestades Imperiais as quatro longas horas que 
tivemos a passar no Teatro, só para gozarmos das Suas Augustas Presenças.

_______________________________________________________________________

RIO DE JANEIRO 1823. NA TYPOGRAPHIA DE SILVA PORTO; E C.ª
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E X P O S I Ç Ã O
DOS

Factos acontecidos na Expedição, que desta Corte
partio em 14 de Julho do anno proximo

passado em soccorro da Provincia da

B A H I A,
E DO

 

Procedimento do Brigadeiro Labatut, a bordo da Esquadra,
nas Alagoas, em Pernambuco, e no Exercito do

Reconcavo da Provincia da Bahia; feita
pelo Tenente Coronel Antonio Martins
da Costa, acuzado pelo dito Labatut,

de crimes que elle só conhece
todo o pezo:

O PUBLICO IMPARCIAL,

Conhecerá da conducta deste perseguidor da humanidade,
e verá athe que ponto chegou a prudencia do Exercito

Pacificador da Bahia, em soffrer por tão longo
tempo hum General ignorante, e tirano.

RIO DE JANEIRO, 1823.

Na Typographia de Silva Porto; e Ca.
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E X P O S I Ç Ã O
DOS

Fatos acontecidos na Expedição, que desta Corte partiu
em 14 de Julho do ano próximo passado, em socorro

da Provincia da Bahia, e do procedimento do
Brigadeiro Labatut etc. etc.

Eu estava de acordo de sofrer calado as calúnias de que tenho sido 
vítima, até que chegasse a época de aparecer a verdade, justificando-me por 
um Conselho de Guerra, que logo que cheguei a esta Corte, requeri a Sua 
Majestade Imperial; mas como fosse provocado pelo Ofício de 7 de Abril do 
Brigadeiro Labatut, que foi transcrito no Diário do Governo N.º (110) em o 
qual lamenta a falta de patriotismo, e entusiasmo, nos Habitantes da Bahia, 
e arremata o seu Ofício com a remessa do Major Carlos Augusto Tonay (sic), 
consócio em meus Crimes!!!

Por mais civil que queria ser em minhas maneiras, e taciturno no meio 
do mal, não posso deixar passar em silêncio a falácia, e charlatanismo com 
que Labatut pretende denegrir os heroicos feitos daqueles honrados, e briosos 
Brasileiros, que tanto têm trabalho pela liberdade da sua Pátria, e pela Glória 
do seu Imperador, e seu Defensor Perpétuo.

Se Labatut em lugar de se ocupar em cortar pau-brasil, em lugar de 
se envolver nos negócios Civis daquela Província, de ameaçar, e intrigar o 
Governo, composto de Beneméritos Brasileiros, organizasse o Exército, o 
pusesse em Ordem e disciplina, procurasse todos os meios que estavam no 
seu alcance para diminuir as forças físicas, e morais do inimigo: decerto não 
teria sofrido por tão longo tempo a bela Cidade da Bahia, aquela Coorte de 
bárbaros Vândalos, e o Brigadeiro Labatut não teria tempo de escrever tais 
indiscrições caluniando tão brava Gente.

Contados doze dias depois que navegamos, abrasado dos ardente desejo 
de ir salvar minha Pátria, e participar das fadigas e luta honrosa em que se 
achavam engajados os meus Compatriotas; fui possuído do maior espanto, 
quando repentinamente me foi intimado por Ordem do Brigadeiro Labatut, 
de me recolher ao meu Camarote preso, e na mesma ocasião mais três Oficiais 
tiveram igual sorte; pondo-nos incomunicáveis com sentinelas municiadas à 
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vista; parecendo que acabávamos de cometer horrorosos atentados: No dia 
imediato foi interrogado perante um Conselho de Investigação o Major de 
Artilharia Joaquim Sátiro da Cunha, que imputavam autor de uma conspi-
ração contra o dito Brigadeiro Labatut, e soube que não só se não provava 
ação alguma contra Labatut mas até que não havia uma só deposição contra 
algum dos presos, e que tal conspiração vinha sido imaginada pelo espírito 
da intriga e adulação a Labatut, com fins particulares do intrigante, mas isto 
não foi bastante para que Labatut provadas nossas inocências nos mandasse 
soltar, antes pelo contrário nos mandou passar para a Corveta Maria da 
Glória com rigorosas recomendações, desapossando-nos dos nossos ranchos, 
e deixando-nos entregues à ração do Porão. Sua Majestade Imperial, então 
Sua Alteza Real ordenou, a um e outro Comandante de mar e terra, que 
deviam procurar a Itapoã, ou a Torre, e em qualquer destes pontos lançar 
os petrechos de Guerra, as munições, e a Oficialidade. À vista de Itapoã foi 
descoberta a Barlavento a Esquadrilha de Madeira, em poucas horas porém, 
pela melhora dos Vasos da Nação se ganhou Barlavento; estando com esta 
maior vantagem, Labatut não conveio que se rompesse o fogo por se não 
ter posto o armamento em terra, e munições, e que se procurasse a Torre. 
Chegou-se à Torre fora do alcance, e vista dos Vasos do Madeira, e então 
Labatut não conveio no desembarque, afirmando que Madeira podia fazer 
uma marcha forçada, e ir surpreender as forças da Torre, e que se perderia a 
Oficialidade, Armas, e munições; que maior prova de ignorância, ou venali-
dade! Madeira estava acantonado na Cidade, e defendido pelas suas Linhas, 
não tinha até aquele tempo feito senão uma sortida por mar para proteger aos 
Europeus da Cachoeira que tiveram a sorte de cair nas mãos dos Baianos, e 
três ou quatro por terra para forragear, tendo sido em todas infeliz; a Bahia 
estava cercada pelo Norte, por Leste, e pelo Sul as Estradas desde a Cidade 
até a Torre estavam defendidas por emboscadas, e na Itapoã existiam nove-
centos homens: como pois era possível que Madeira, que não tinha mais 
nesse tempo de dois mil, a dois mil quatrocentos homens, largasse as suas 
linhas, para ir fazer um ataque a quatorze léguas fora deixando o flanco do 
Sul até Leste livre, e abandonada a Cidade a si mesma, para ser tomada, e 
ficar entre dois fogos? Nem o louco de Carlos XII, em Plutowa fez tanto. Da 
Bahia para a Torre há imensidades de desfiladeiros íngremes, montanhas, e 
matas a vencer: como pois se fazem marchas forçadas? Como se escapa a 
emboscadas? Madeira era mais hábil Militar do que Labatut, conhecendo o 
perigo em que se achava, não tinha atacado um só ponto do Cerco; confiava 
nas suas linhas, e na grande Barra para Receber socorros.
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Tormando a Esquadra às Alagoas, depois de passar por outros pontos 
do Território da Bahia, onde podia fazer desembarque em Lancha; Labatut 
pôs o pé em terra, e devendo promover a abastança de víveres, e embarcar-
-se outra vez, e pedir uma, ou duas embarcações pequenas para transportar 
nelas o Trem de Guerra, e a Oficialidade, e ir a Esquadra protegendo as 
Embarcações até chegar à Torre, ou ao Norte dela, e fazer o desembarque: 
não obra assim; faz desembarcar toda a gente, e munições que trazia, e 
depositar na Vila de Maceió.

A Junta do Governo daquela Província, inflamada de uma energia, que 
faz honra ao nome Brasileiro, constando-lhe da injustiça de Labatut, exigiu 
a pronta soltura dos Oficiais Baianos, que estavam iniquamente presos, e 
tiveram então a voz de soltura. Vendo eu a apatia em que estava Labatut em 
Maceió, e privada a minha Pátria daqueles socorros por que ela clamava, 
daqueles socorros que Mascarenhas confiava haviam de ser metidos em Dio 
por Dom João de Castro, inda por baixo das ondas, e que eram de absoluta 
necessidade: resolvi-me a pedir uma licença a Labatut para ir a Pernambuco, 
e fui apresentar-me à Junta Provisória daquela Província, fazer-lhe ver o 
triste estado a que estava reduzida aquela Expedição, e pedir-lhe aqueles 
socorros que julguei estarem ao alcance daquela Província: Três dias depois 
de mim, chega Labatut a Pernambuco, e antes de entrar na Vila dirige um 
Ofício ao Governo, participando-lhe a honra em que pretendia entrar (espe-
rando talvez que as tropas fizessem alas, os sinos repicassem) apresenta-se 
ao Governo, pede tropas, dinheiro etc.; pedem-lhe as suas instruções, não as 
quer apresentar, dando por desculpa serem secretas; nada consegue daquele 
Governo; volta para as Alagoas; e antes de partir, oficia ao Governo para se 
me não dar Passaporte, se não às Alagoas; porém chega ao Cabo, e lembra-se 
de me mandar prender, e dirige um Ofício à Junta Provisória, requisitando 
a minha prisão à Ordem de Sua Alteza Real, declarando como crime as 
sacramentárias, e tirânicas palavras – por motivos de que eu só conheço 
todo o peso – (palavras só próprias para Racine, e Voltaire usarem, quando 
quisessem em alguma Tragédia, em que fossem primeiros Atores Calígula, 
Tibério, e Focas, apresentar o caráter de déspota daqueles monstros, pois 
que na boca de tais ímpios é que podiam ter a força de tornar criminoso o 
inocente). O governo Provisório, tendo jurado as Bases Constitucionais de 
que ainda não estavam desligados, e havendo uma Base, que é de justiça 
universal, que determina – As Leis designarão as penas com que devem ser 
castigados, não só o Juiz, que ordenar a prisão arbitrária, mas a pessoa 
que a requerer, e os Oficiais que a executarem – Antes desta Base, que é a 
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sexta, há a quarta que ordena – Nenhum indivíduo deve jamais ser preso 
sem culpa formada – E o simples dito de Labatut – Deve ser imediatamente 
preso a uma Fortaleza por motivos de que eu só conheço todo o peso? 
Nunca motivos de que um só homem conhece todo o peso, foi crime! O 
Governo mandou soltar-me, e deu-me Passaporte para poder ir apresentar-
-me na Bahia. Chega Labatut às Alagoas, e estabelece-se na Vila de Maceió, 
esquecendo-se da Comissão que lhe tinha sido encarregada; ingerindo-se 
na Governança daquela Província, dando passaportes, mandando seguir 
viagem às Embarcações, prendendo, e soltando Provincianos por rixas parti-
culares, prendendo escandalosamente o Cônsul Inglês, [escalando?]-lhe as 
portas da Casa da sua residência, e fazendo-o conduzir ao seu Quartel entre 
uma Escolta, sem se lembrar, que roubava a jurisdição à Junta do Governo 
daquela Província, e que obrava contra o Direito das Gentes. A requisições 
daquela Junta, em que o faz responsável pelos males que se seguissem à 
Bahia de sua demora sem necessidade (como é notório dos Ofícios de 12 de 
Setembro, e [16?] de Outubro) resolve Labatut marchar para a Bahia, e no 
seu trânsito pratica imensos despotismos; chega à Bahia; e devendo entender-
-se com o Conselho Interino do Governo, não obra assim, não apresenta os 
seus Diplomas, nem as suas Instruções, e toma o Comando do Exército, da 
mesma maneira, que se tivesse conquistado aquela Província. Sabe Labatut, 
que eu me acho na Vila da Cachoeira, torna a fazer nova requisição para 
que eu seja preso, pelos mesmos motivos que ele só conhece todo o peso; 
sou pela terceira vez preso, e mandado para a Ilha de Itaparica. Estabelece 
Labatut o seu Quartel General no Engenho novo! E o que fez Labatut no 
Engenho Novo? Tratou de fazer uma Proposta para enganar o Exército, 
e formar um partido; tratou de mandar fuzilar Paisanos, e Soldados, sem 
processo algum, chegando o seu excesso de tirania a mandar massacrar 51 
negros, amarrados costas com costas, e atirar-lhe a tiro de Artilharia, matar 
duas negras a cacetadas, desacreditar, e ameaçar o Governo da Província 
dizendo que havia de marchar com 200 Soldados a Cachoeira, depor e pren-
der o Governo, e fazer outro. Empregou-se na descoberta do dinheiro, do 
Engenho da Passagem, descoberta que só ele e os seus Satélites,1 conheceram 
a quantidade que apareceu; devendo este dinheiro entrar no Cofre Nacional, 
Labatut assentou que ele, e o seu Secretário eram os melhores depositários, e 
distribuía a seu bel-prazer, sem dar conta a ninguém; a uns Oficiais dava aos 

1 Um dos Oficiais a quem Labatut encarregou desenterrar o dinheiro, ficou tão bem 
arranjado, que assentou devia retirar-se da Bahia com toda a sua Família, e ir desfrutar 
a sua nova fortuna longe dos estrondos de Artilharia, e não satisfeito em trazer dinheiro, 
até um Mulato Escravo do mesmo Engenho trouxe fugido.
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200$ réis a outros 100$ réis conforme estavam na Graça de Sua Excelência.2 
Constando a Labatut, que me tinha sido concedido pelo Conselho Interino do 
Governo, a homenagem [menagem] na Ilha de Itaparica; mandou ordem para 
que eu fosse remetido com toda a segurança, acompanhado de uma Escolta, 
ao Quartel General, e aí fui metido em uma Senzala de palha, incomunicável, 
com duas sentinelas e fui conservado, até que a rogos do Coronel Felisberto 
Gomes, resolveu Labatut, remeter-me para esta Corte.

Não satisfeito este malvado, com as calúnias e os incômodos que me 
faziam sofrer; soube que minha mulher tinha chegado de Pernambuco, a 
Sergipe d’El Rei, e que vinha procurar seu marido; este monstro, que tanto 
tem de tirano, como de ignorante, e covarde, mandou ordem ao Comandante, 
para que a fizesse retirar para fora da Província da Bahia, dando por pretexto 
ser ela suspeita à Causa do Brasil! É até onde pode chegar a maldade deste 
Impostor. Graças sejam dadas ao Bravo Exército Pacificador, que sacudiu do 
seu seio esse monstro perseguidor da Humanidade.

2 Os Oficiais que aceitavam dinheiro de Labatut, bem conhecidos são do Exército 
Pacificador.
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A VERDADE NUA.

O Padre Lourenço Joze de Mello, magoado de que línguas viperinas pelos 
lábios da intriga, devoradora da fama alheia, hajam apresentado o Povo 
dos Contornos da Província de Alagoas, faccioso, e perpetrador de crimes, 
de que é incapaz, por se haver reunido ao Governo Temporário de Porto 
Calvo, hoje reconhecido por quase todas as autoridades civis, e militares, 
como adiante se verá, apresenta ao respeitável público os impressos juntos 
dos quais se convencerá o mesmo público que em Porto Calvo se acha inau-
gurado o Nome de S. M. I. C., e tremulante o vexilo Brasileiro, debaixo do 
qual os Portocalvenses protestam vazar a última gota de sangue até que se 
tenha lançado fora do trono do despotismo os tiranos, que ao povo oprimira. 
Foi necessário pois que eu aparecesse ao público fazendo ver a calúnia, e no 
empenho de tirar-lhe a máscara [protesto?] igualmente que os meus patrícios 
esgotar os últimos esforços.

Cópia do 1.º Ofício à  Excelentíssima Junta do Governo
de Pernambuco, dirigido Pela Excelentíssima Junta de

Governo Temporário desta Vila de Porto Calvo.

Das cópias inclusas verá Vossa Excelência os motivos, que obrigaram 
a Câmara e o Povo desta Vila do Porto Calvo, a obrar o que das mesmas 
se manifesta e com justa razão porque se assim não acontecesse cairia esta 
Província na maior infelicidade, e desgraça; porquanto achando-se todo poder 
da força em quatro homens, dois na Junta do Governo, sendo um Nicolau Pais 
Sarmento, e outro Antonio de Olanda Cavalcante, e dois nas Comandâncias 
dos Distritos desta, e da do Porto de Pedras, deste José Paulino de Mello, filho 
do primeiro Membro do Governo nomeado, e daquele Cristóvão de Olanda 
Cavalcante, Irmão do segundo, viva este Distrito, e toda Província, no maior 
jugo, sem poder haver recurso algum: pelo que não podendo mais o Povo 
da Capital sofrê-lo  e nem aturar os seus despotismos unidas a Câmara, e o 
Batalhão de Caçadores, fizeram depor, e prender aqueles dois Membros do 
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Governo, e como os dois Comandantes logo que lhes chegou tal notícia, toma-
ram armas, e se propuseram a marchar contra esta Vila, e contra a Capital da 
Província, para com a força aberta fazerem repor no mesmo Governo aqueles 
dois Membros, e querendo a Câmara desta evitar uma guerra civil, fizera levan-
tar o Estandarte Imperial, e Constitucional, e impedir a marcha pretendida 
e participado por Ofício à Junta do Governo, e pedindo-lhe as providências 
necessárias mas não fora deferida em razão de achar-se a mesma capital sem 
Governo  Legítimo, e porque já aparecia anarquia quis a Câmara evitá-la, 
e fez para isso instalar nesta Vila um Governo Temporário da Província a 
fim de manter a paz e o sossego público, e entrando o Governo instalado 
nas suas tarefas tem dado com a maior Providência as Providências que lhes 
tem parecido acertadas à forma de evitar a guerra civil, e poupar o sangue 
dos Patrícios e assentado que uma das mais acertadas seria a de participar 
Vossas Excelências tanto para sua inteligência, como para nos prestar todo o 
auxílio, se nos for necessário unicamente para fazermos a paz geral e sossego 
dos Povos, e poder-se instalar na Capital o Governo legítimo legalmente feito 
sem estrondo de armas, nem poder de força; passamos a representar a Vossas 
Excelências isto mesmo e implorarmos auxílio que nos for preciso – Deus 
Guarde a Vossas Excelências. Sala do Governo Temporário instalado nesta 
Vila em Sessão de 14 de Novembro de 1823. O Padre Lourenço Canavarro 
Aciole. Presidente – Joaquim Maurício Wanderley – Luis José de Almeida Lins 
– Bento Francisco Alves – Antonio Mauricio do Amaral Lacerda, Secretário.

Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores da Junta do Governo da 
Província de Pernambuco.

Cópia do 2.º ofício dirigido à Excelentíssima Junta de
Pernambuco pelo Governo Temporário de Porto

Calvo pela Província das Alagoas.

Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores.

Tendo nós já tido a honra de participar a Vossas Excelências o ruinoso 
estado de agitação, em que se achava a nossa Capital de Alagoas, prestes a 
cair em uma perfeita anarquia, perturbada a ordem, e o sossego público pela 
força das facções, e pelas atas inclusas remetidas a Vossas Excelências o que 
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deliberou a Câmara, Clero, Nobreza, e Povo dos distritos de Porto Calvo, 
e Porto de Pedras, instalando-se um Governo Temporário até que restabe-
lecida a ordem naquela Capital, pudéssemos livres sem estrépito, e força de 
armas ir criar pelos eleitores um legítimo a contento, e unânime vontade dos 
Povos para manter a paz, e sossego interno, e fazer a defesa externa de toda 
a Província, nos achamos de presente na urgentíssima necessidade de levar 
segunda vez à respeitável presença de Vossas Excelências  as nossas súpli-
cas, porque pugnando à força aberta as facções, que favorecem ao despo-
tismo, e arbitrariedade pretendem repor nas malvadas mãos dos Déspotas 
ex-Governadores a vara de ferro, com que há dois anos açoitam, e devastam 
esta Província, e desde já começam a ameaçar este distrito com os horrores 
de uma guerra civil, dissolução, e ruína de tantas famílias, e efusão de sangue, 
que ainda é de honrados Pernambucanos, em tão apertadas circunstâncias, 
para evitar males sobre males, que nos estão iminentes, ameaçando uma 
ruína total sem ventilar direitos mais remotos, só fundados em que se deve 
socorrer ao mais fraco contra o mais forte, e irmãos a irmãos, pedimos em 
Nome da Pátria nossa Mãe comum, em Nome do Soberano Congresso, e em 
Nome do Nosso Ínclito  Imperador Constitucional, em Nome de toda a Nação 
Brasileira, que se dignem Vossas excelências pelo modo mais enérgico, e via 
mais breve e segura fazer intimar a aquela Capital das Alagoas para que não 
faça movimento algum hostil sobre os Distritos de Porto Calvo, e Porto de 
Pedras até plena decisão de Sua Majestade Imperial e Constitucional e das 
Cortes; ou aliás separar-nos-emos por enquanto daquela para esta Província 
de Pernambuco, garantidos todos os nossos direitos. Pelo que parece ser da 
mais conveniente razão, e justiça, que Pernambucanos honrados não consin-
tam nunca, que se efunda o precioso sangue dos Brasileiros Pernambucanos; 
e porque só pela sede e ambição de governar, que faz arder as entranhas de 
um punhado de Cidadãos inimigos de Deus, da Pátria, do Imperador, e dos 
homens, e indignos do nome brasileiro. Eis aqui, Excelentíssimos Senhores, a 
mesma verdade despida, e nua de toda a paixão, que jamais pode alucinar os 
homens de bem. Nesta desgraçada Província, Excelentíssimos Senhores, ainda 
não apareceu a mais tênue sombra de liberdade, dom do Céu, de que goza 
suavemente todo o Brasil. Nada de Constituição, tudo aqui geme debaixo do 
sempre odioso jugo do despotismo, tudo aqui nefandas arbitrariedades, tudo 
aqui força, tudo sangue, horrores, e maldades. Logo pois queiram Vossas 
Excelências como honrados Pernambucanos, fortes baluartes da liberdade 
Brasileira, socorrer a um povo opresso, que já está a bordo do precipício, 
se Vossas Excelências  não lhe estenderem a socorredora mão. Quanto mais 
gloriosos serão os Pernambucanos nos anais da história, acumulando mais 
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um socorro a tantos, que tem prestado a todo o Brasil!! Não pretendemos 
roubar o precioso tempo de Vossas Excelências com a exposição de nossos 
iminentes perigos, só sim certificarmos a Vossas Excelências que ficamos 
com as armas nas mãos na deliberada resolução de jamais depô-las sem que 
primeiro mostremos ao mundo todo que somos também Pernambucanos. 
Deus guarde a Vossas Excelências. Sala do Governo Temporário de Porto 
Calvo pela Província de Alagoas 17 de Novembro de 1823.

Lourenço Wanderley Aciole Canavarro, Presidente – Luís José de Almeida 
Lins – Joaquim Mauricio Wanderley – Bento Francisco Alves – Antonio 
Mauricio do Amaral Lacerda, Secretário.

Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores da Junta do Governo de 
Pernambuco.

_________

Cópia do 3.º ofício dirigido a Excelentíssima Junta do
Governo de Pernambuco pelo Governo Temporário

de Porto Calvo pela Província das Alagoas.
Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores da Junta

do Governo da Província de Pernambuco.

Tendo este Governo dirigido a Vossas Excelências dois ofícios o mais 
possível interessantes ao bem da Nação Brasileira, de Sua Majestade Imperial 
Constitucional e muito principalmente dos povos destes distritos, e mesmo 
daqueles das Alagoas; pois se acham na contingência mais crítica, e deplo-
rável, que se pode considerar, em razão dos déspotas ex Governadores com 
traição, Suborno de dinheiro, e promessas, e maquinações fermentadas, e 
perpetradas pelos da sua facção, terem abusado da ordem de prisão feita à 
voz de Sua Majestade Imperial Constitucional pela Câmara, tropa, e povo 
pretenderem à força aberta contra a vontade unânime, e geral dos povos entrar 
segunda vez na governança, para então exercer suas bárbaras, e tirânicas 
funções onde o miserável povo da sempre infeliz, e desgraçada Província das 
Alagoas, não temos tido ainda a honra receber resposta, e solução alguma 
de Vossas Excelências, coagindo-nos por isso representar pela terceira vez 
a Vossas Excelências o estado de aperto em que nos achamos, e a urgentís-
sima necessidade de pegar em armas, e com elas defender os nossos direitos, 
que atraiçoadamente nos tem usurpado um Governo que em nada legítimo, 
humano, justo, Constitucional, e popular pretende nutrir-se do sangue de 
seus concidadãos, desolar sua Pátria, e fazer cair sobre esta Província os 
horrores de uma guerra Civil. Atentas as quais circunstâncias suplicamos a 
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Vossas Excelências se dignem deliberar pelo mais breve sobre o que temos 
exposto a Vossas Excelências; e garantir nossos direitos para com aquela 
Capital, que não querendo anuir às nossas justíssimas representações, só se 
encaminha a despeito de todo o Brasil a manter o despotismo contra a razão, 
a justiça e direitos dos povos. Ali Excelentíssimos Senhores só tem-se por fim 
essencial enganar com tramas, doloso ardil, e subterfúgios o miserável povo 
opresso, quais feras exagitadas (sic) da insaciável sede de Governar procuram 
captar as desgraçadas vítimas marcadas pelo seu ódio, e rancor. Finalmente, 
Excelentíssimos Senhores, Porto Calvo vai-se abrir de uma vez com Vossas 
Excelências, ele conhece que ainda é porção preciosa dessa Província, por 
isso quer, deseja, e anela tornar para o seio da Província Mãe, e não tolerar 
por mais tempo males sem número, que desonrosamente tem sofrido daquela 
das Alagoas, uma vez que resistente, e obstinada não quer de sorte alguma 
assistir à necessária equilibração de direitos, que devem ser comuns, e gerais. 
Pelo que por serviço de Deus da Pátria, e do Nosso Imperador Constitucional 
hajam Vossas Excelências estender vistas propicias sobre este país, dignando-
-se tomar as medidas, que a Vossas Excelências, parecerem mais eficazes, e 
adequadas à iminente crise, que gradualmente nos vai arrastando a um caos 
de funestidades. Por enquanto que Vossas Excelências  nos prestem a segura 
proteção, e garantia, que uma, e muitas vezes temos suplicado, e certos, que 
esperamos de Vossas Excelências (o que só nos basta) temos necessidade para 
a nossa defesa natural (no caso de sermos atacados, e acometidos) de algumas 
munições para isto autorizamos ao negociante Ângelo José da Silva, a quem 
passamos uma guia para comprar nessa Praça para o que rogamos a Vossas 
Excelências  a devida licença.

Resta-nos agora certificar a Vossas Excelências que Porto Calvo com as 
armas nas mãos tem fixos os seus olhos nos magnânimos, sábios, e ilustres 
diretores da Província de Pernambuco, Província Mãe, donde espera, e confia 
toda a proteção, e defesa de seus direitos, e aspira quanto antes acolher-se 
em seus braços, como um filho aos de sua terna mãe.

Deus guarde a Vossas Excelências como havemos mister.
Sala do Governo Temporário da Província das Alagoas, instalado  nesta 

Vila de Porto Calvo, em Sessão de 24 de Novembro de 1823, 2º de indepen-
dência e do Império.

Lourenço Wanderley Aciole Canavarro Presidente – Luís José de Almeida 
Lins – Joaquim Maurício Wanderley – Bento Francisco Alves – Antonio 
Mauricio do Amaral Lacerda Secretário. Ilustríssimos e Excelentíssimos 
Senhores da Junta do Governo da Província da Pernambuco.
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Cópia do 4.º Ofício

Terceira vez tornamos à respeitável presença de Vossas Excelências de 
quem tivemos a honra receber o Ofício datado em 22 do corrente e a resposta 
aos nossos de 14 e 17 do mesmo, e tendo toda a consideração ao que Vossas 
Excelências nos respostam, não podemos contudo operar na conformidade 
dos Sentimentos de Vossas Excelências por isso que Vossas Excelências foram 
sem dúvida enganados pela Ilegal, Pseudo, e desmembrada Junta do Governo 
das Alagoas, lhe participa, o que Vossas Excelências nos transmitem, de que 
naquela Capital se acha restituída a boa ordem, e as Autoridades Constituídas 
na fruição dos seus Direitos. Nós vamos a repetir a Vossas Excelências  mais 
claramente o que se passa na Cidade das Alagoas, e nesta Vila e fazer-lhes 
ver a verdade dos fatos.

Os acontecimentos que tiveram lugar naquela Capital no dia 28 do 
próximo passado mês e seguinte em que foram demitidos, e presos dois 
Membros Nicolau Pais Sarmento, e Antonio de Olanda Cavalcante, deviam 
dissolver a Junta do Governo Provisório, por isso que só ficaram existindo o 
Presidente, e um Membro, não tendo Secretário, e devendo então convocar-se 
Competentemente os Colégios Eleitorais, e estes Elegerem uma nova Junta 
de Governo legítimo; ao contrário aconteceu: Combinaram-se o Presidente, 
e o Membro supraditos, e a seu arbítrio elegeram um Secretário, no entanto 
que um bando de facciosos do partido dos dois Membros demitidos, e presos 
Coadjuvaram aos três, e os dois Membros foram Soltos, e reintegrados dos 
seus Cargos, de que legalmente tinham sido demitidos. Longe de ser restituída 
então a ordem, e tranquilidade pública, suscitou a desordem, perturbação, 
e a Anarquia. Oficiais honrados dos Batalhões de Caçadores, e Milícias são 
presos para serem exportados sem culpa formada, e a muitos outros Cidadãos 
Paisanos, e indivíduos do Povo se mandou fazer o mesmo; aqueles Oficiais 
conseguem evadir-se da exportação, e uns e outros procuram o asilo nesta 
Vila, e seu termo.

Tudo treme com o receio das prisões e do terror das Devassas que se 
mandam proceder; tudo foge e a Cidade Capital das Alagoas se acha deserta 
de habitantes, que são afavelmente acolhidos nesta Vila, e seu termo. Eis 
aqui a tranquilidade, que reina na Capital das Alagoas, e a cópia junta é um 
documento nada equívoco de que a Junta do Governo Provisório da Capital 
das Alagoas estava ali desmembrada, ou dissolvida.

Não foi pois, Excelentíssimos Senhores, a ambição de governar quem 
nos moveu a aceitar este Governo, foi sim o cumprimento dos nossos deveres, 
como já o participamos a Vossas Excelências pela Eleição geral, e genuína 
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de todas as Classes dos Povos, a quem a lei natural, que obriga ao homem 
o procurar apartar de si o mal que o oprime, os obrigou a criar esta Junta 
do Governo Temporário; foi mais ainda, Excelentíssimos Senhores, foi a Lei 
Suprema da Salvação da Pátria, quem obrigou aos Povos a eleger-nos, e a 
nós a aceitarmos esta pesada tarefa, que procuramos, quanto em nós está, o 
desempenhá-la.

Nós não recorremos a Vossas Excelências para que nos prestem auxílios 
de Tropas, que venham às Alagoas ensanguentarem suas armas no Sangue 
dos filhos da Pátria: longe, longe de nós as ideias de derramar sangue; nós 
não adotamos medidas hostis de qualidade alguma; as nossas medidas são 
de sossego, de paz, e de harmonia: são de promover o bem ser dos Povos, e a 
pública tranquilidade, que não pode ser restabelecida nesta Província, sem se 
criar pelos Colégios Eleitorais uma nova Junta de Governo legítima na Capital 
das Alagoas, para salvar tantos Povos injustamente oprimidos pelo tirano 
despotismo dos membros de uma Ilegal, Pseudo e desmembrada Junta, que 
arbitrária, despótica, e absoluta quer com o poder da força reduzir à última 
miséria os desgraçados Povos desta malfadada Província.

Sim, Excelentíssimos Senhores, esta Junta Temporária recorre a Vossas  
Excelências não para que nos prestem forças, mas sim para que seja medianeira 
entre nós, e a Ilegal, Pseudo, e desmembrada Junta da Capital das Alagoas a 
fim de que esta desista dos seus tenebrosos projetos de inquietação, e aniqui-
lação de tantos Povos, e de boa vontade anua ao voto geral dos Povos, da 
Província, em conformidade da L. sejam convocados os Colégios Eleitorais à 
Cidade da Capital, onde livremente, e sem terror das Baionetas, e do fogo dos 
canhões elejam Cidadãos beneméritos da Pátria, que governem esta Província 
em nome do Imperador, e pela Constituição Brasileira, e Leis do Soberano 
Congresso, e não pelas da arbitrariedade, e despotismo, com que até agora 
têm sido os Povos desta infeliz Província regidos com uma vara de ferro.

Vossas Excelências devem aceitar esta garantia, e quando não possam 
conseguir dos membros daquela Ilegal, Pseudo, e desmembrada Junta o 
anuir aos Votos da nova Eleição, ao menos o assentirem, que não procedam 
à efusão de sangue, e nem de forma alguma inquietem os Povos das duas 
Vilas de Porto Calvo, e Porto de Pedras, e seus respectivos termos, e todos 
os mais, que livremente quiserem obedecer a este Governo até a decisão de 
Sua Majestade Imperial Constitucional, e do Soberano Congresso da Nação, 
perante quem vamos a representar o estado dos nosso negócios.

Esta Junta Temporária confia da prudência, caráter de honra, e justiça 
de Vossas Excelências que hajam de patrocinar esta justa causa, e quando o 
não queiram fazer, parece de toda a razão, que a Capitania de Pernambuco 
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se conserve neutra, recordando-se de que nas revoluções de Pernambuco, 
nunca Alagoas se intrometeu. Perante  Deus, e a Nação Brasileira, em Nome 
do Soberano Congresso, e de Sua Majestade Imperial Constitucional esta 
Junta Temporária protesta a Vossas Excelências  serem responsáveis pela 
menor efusão de sangue originado por contemplação de Vossas Excelências  
para com a Ilegal, Pseudo, e desmembrada Junta da Capitania das Alagoas, e 
espera, que Vossas Excelências as sua iluminadas vistas nesta Província para 
nos ajudar a promover o sossego, pública tranquilidade, e o bem Geral dos 
Povos. Sala do Governo Temporário Instalado para Província das Alagoas 
nesta Vila de Porto Calvo aos 29 de Novembro de 23 – 2.º da Independência 
e do Império.

O Padre Lourenço Wanderley Aciole Canavarro – P. Luís José de Almeida 
Lins – Joaquim Maurício Wanderley – Bento Francisco Alves – Antonio 
Maurício de Amaral Lacerda – S. 

Ilustríssimos e Excelentíssimo Senhores da Junta do Governo da Província 
de Pernambuco.

________

Cópia da carta do Capitão Mor de Maceió
dirigida ao Excelentíssimo Temporário

Governo de Porto Calvo.

Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores
Já há muito os meus sentimentos eram, como hoje são a favor de 

qualquer partido que em algum ponto da Província se desenvolvesse para 
libertar a nossa Província subjugada, e oprimida por um Governo déspota 
sanguinário, e tirano, e ao mesmo tempo fizesse a Província obediente a Sua 
Majestade Imperial Constitucional que aquele Governo tanto a desviava. 
Firme nestes princípios protesto obediência às ordens de Vossas Excelências  
pois é o Governo que presentemente reconheço, e por isto antes de receber 
o respeitável ofício de Vossas Excelências  mandei ordem aos meus Oficiais 
que marchassem com seus Soldados para Pioca onde eu me acho já a espera 
deles para todos nos reunirmos com Vossas Excelências, e marcharmos contra 
os déspotas. Remeto os ofícios que tenho recebido daquele Ilegal Governo, 
e Vossas Excelências  deles verão o desgraçado estado dos tiranos, e esta é 
a razão por que julgo muito conveniente que o mais breve mandasse ordem 
o Capitão Mor da Atalaia, e ao Tenente Coronel Antonio dos Santos aos 
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Campos para porem sua gente em armas, e prenderem qualquer membro do 
tirânico, e Ilegal Governo indo em fuga.

Torno a certificar a Vossas Excelências que sou súdito fiel de Sua 
Majestade Imperial Constitucional, e obediente a Vossas Excelências  em 
serviço ao mesmo Senhor. Deus Guarde a Vossas Excelências  muitos anos. 
Pioca, 29 de Novembro de 1823.

Manoel Joaquim Pereira da Rosa
Capitão Mor.

Cópia de uma carta do Vigário da Freguesia de Pioca,
Ex Deputado das Cortes de Lisboa dirigida ao

Presidente do Governo Temporário
Ilustríssimo e Reverendo Senhor Lourenço Wanderley

Já tarda a tropa de valorosos Portocalvenses, os tiranos não têm forças, 
e estão desamparados do povo e tropa, qualquer pequena força toma conta 
de Maceió, e Alagoas, venham logo, e logo sem a menor demora do contrário 
não pegamos os Déspotas, pois eles fogem. O Capitão Mor da Vila de Maceió 
já está em minha casa, e já mandou chamar os seus oficiais, e soldados, meu 
caro amigo não tardem o Povo está suspirando pela gente de Porto Calvo. 
Saúde, e felicidades sou

De Vossa Senhoria  Amigo e Criado
O Padre Francisco Assis Barbosa
Murim 30 de Novembro de 1823.

Na Typ. de C. & C. 





A N A  F R E G A

INTRODUCCIÓN A LOS PANFLETOS 
DE LA ZONA CISPLATINA

INTRODUCCIÓN1

En las tres primeras décadas del siglo XIX los territorios de la margen 
oriental del río Uruguay y septentrional del Río de la Plata formaron parte 
de los reinos de España, Portugal y el Imperio de Brasil. Participaron también 
de ensayos de unión confederal como el “Sistema de los Pueblos Libres” 
impulsado por José Artigas y de unidades estatales incipientes como las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Los proyectos territoriales trazados 
de un lado y otro del Atlántico daban cuenta de la posición del puerto de 
Montevideo en el comercio regional e internacional, las disputas por tierras 
con buenas pasturas y abundantes aguadas para la cría de ganado, el valor 
estratégico de los ríos Paraná y Uruguay para las comunicaciones y la búsqueda 
de líneas divisorias que facilitaran la defensa. Asimismo, dejaban en evidencia 
las dificultades para conformar gobiernos estables, capaces de garantizar un 
orden social y político afín a los intereses de los grupos dominantes de turno. 
Los escritos incluidos en esta selección muestran la circulación de noticias, las 
formas de organización y de acción política, la variación en las alianzas y los 
principales acontecimientos ocurridos entre 1822 y 1823 en el espacio platense.

LA ACTIVIDAD EDITORIAL EN MONTEVIDEO

Si bien la condición de ciudad-puerto de Montevideo facilitaba el acceso 
a periódicos e impresos de otras regiones de América y Europa, hasta la 
década de 1820 la actividad editorial fue escasa. En 1807, durante el dominio 
británico de la ciudad, se publicaron siete números del periódico bilingüe “La 
Estrella del Sur”. Desde octubre de 1810, cuando en una imprenta donada 
por la princesa Carlota Joaquina comenzó a salir “Gazeta de Montevideo”, 
hasta el segundo semestre de 1821, se imprimieron cinco periódicos, algunos 
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de ellos efímeros.2 En contraste, entre diciembre de 1821 y octubre de 1823 
aparecieron diecisiete. Aun cuando la mayoría de estos fue de existencia 
breve, hubo momentos en que circularon dos o tres publicaciones en forma 
simultánea, hecho novedoso en la ciudad.3 Además, también se hizo frecuente 
la impresión de hojas sueltas y panfletos, ampliando significativamente los 
canales de divulgación y debate de ideas en una coyuntura de gran agitación 
política.

La revitalización de la actividad periodística y editorial en Montevideo 
coincidió con la vigencia de las disposiciones favorables a la libertad de 
imprenta aprobadas en el marco de la revolución liberal. En las Bases da 
Constituição da Nação Portuguesa se establecía que “A livre comunicação 
dos pensamentos é um dos mais preciosos direitos do homem”.4 Si bien esas 
Bases fueron aprobadas el 9 de junio de 1821, su contenido reflejaba ideas 
postuladas desde los inicios de la revolución a ambos lados del Atlántico. 
La Ley de Imprenta – promulgada el 12 de julio de 1821 – fue publicada en 
español y publicitada en Montevideo ese mismo año, y generó las condiciones 
para la aparición de varios periódicos, folletos y hojas sueltas.5 En el taller de 
la imprenta municipal, llamada Imprenta de Pérez por el nombre del titular 
del arrendamiento Francisco de Paula Pérez, se publicó el “Anuncio de la Ley, 
sovre la Livertad de Imprenta”, donde se afirmaba que esta era un “arma 
mucho más poderosa que la fuerza para atacar la arbitrariedad, y contener 
la licencia”, y se instaba a los “valerosos militares” a respetarla y sostenerla 
“como la más necesaria, y única garantía” de su “actual gobierno”.6 Pérez 
desarrolló sus actividades entre fines de 1821 y mediados de 1822, habiendo 
sido responsable, entre otras publicaciones, del periódico “El Pacífico 
Oriental”.

En agosto de 1822 el tipógrafo Manuel Torres puso en marcha un nuevo 
establecimiento bajo el nombre Imprenta de Torres, tomando como base las 
instalaciones de la imprenta municipal. Desarrolló su actividad editorial hasta 
fines de 1823, siendo responsable de la aparición de una serie de periódicos que 
promovían la discusión del destino político de la Cisplatina. En julio de 1823, 
los hermanos Valentín y Rosendo Ayllon abrieron otro taller tipográfico bajo 
el nombre Imprenta de los Ayllones y Compañía, que se mantuvo hasta marzo 
de 1824. La actividad editorial no escapó a las penurias económicas y debió 
soportar las presiones de las autoridades que, en algunos casos, derivaron en 
la desaparición de la publicación.7

Los panfletos y hojas sueltas impresos en esos establecimientos presentan 
las mismas características que la historiadora Lúcia María Bastos Pereira das 
Neves menciona para el ámbito luso-brasileño: “literatura de circunstância”, 
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polémica y didáctica tanto al comentar acontecimientos recientes como 
al discutir sobre cuestiones relevantes de la época, era frecuentemente de 
autoría anónima o bajo seudónimo para preservarse de posibles represalias 
o persecuciones.8 Los impresos incluidos en este volumen presentan una 
variedad de estilos y formas que van desde diálogos mordaces hasta el discurso 
erudito, pasando por canciones, cartas, proclamas, anuncios al público o la 
reimpresión de artículos extranjeros.

LA OCUPACIÓN LUSO-BRASILEÑA DE LA MARGEN 
SEPTENTRIONAL DEL RÍO DE LA PLATA.

La derrota de los ejércitos napoleónicos en Europa, la capitulación 
española en Montevideo en 1814 y la expansión de las ideas republicanas y 
confederales impulsadas por el artiguismo brindaron a la corona portuguesa 
condiciones favorables para avanzar sobre la Provincia Oriental. En el primer 
semestre de 1815 se conformó en Portugal una Divisão de Voluntários Reais 
destinada a América. Los efectivos militares que se enrolaran obtendrían 
ciertas ventajas como, por ejemplo, el seguir perteneciendo al ejército de 
Portugal y la promesa de que al término de la campaña serían reintegrados a 
sus respectivos cuerpos con las patentes o ascensos que hubieran alcanzado. 
La Divisão de Voluntários Reais comandada por el Teniente General Carlos 
Federico Lecor, veterano de la guerra peninsular, arribó a Río de Janeiro 
en marzo de 1816.9 A las tropas europeas se sumaron las organizadas en 
la Capitanía de San Pedro de Río Grande. Las operaciones militares en la 
Provincia Oriental se iniciaron en el segundo semestre de 1816. La proclama 
dirigida a “los pueblos de la margen izquierda del Río de la Plata” destacaba 
que la lucha era contra “el tirano Artigas”, cuya conducta “no puede hazer 
la fortuna de vuestro País, ni vuestros vecinos pueden fiarse en su relaciones 
políticas”. Resaltaba que sus tropas no marchaban “a conquistar ni arruinar” 
las propiedades de los vecinos, sino a “restablecer vuestra tranquilidad”, 
para lo cual había sido nombrado por el rey de Portugal como “Gefe de un 
Gobierno Interino en esta Provincia”.10

En 1817 la Divisão de Voluntários Reais d’El Rei logró la capitulación 
de la ciudad de Montevideo. La resistencia de las fuerzas comandadas por 
José Artigas, Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres, se 
mantuvo hasta 1820 en otras partes del territorio. El control luso-brasileño 
de la Provincia Oriental contó con el apoyo de las elites hispano criollas que 
veían la influencia de las ideas artiguistas como una amenaza a sus posiciones 
y posesiones, así como del gobierno de la Provincias Unidas con sede en 
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Buenos Aires, para el que la expansión lusitana permitía frenar el avance 
del “Sistema de los Pueblos Libres” en el espacio rioplatense. Los españoles 
europeos, si bien no contaban con medios para recuperar los territorios 
perdidos, recelaban de las aspiraciones lusitanas de correr las fronteras del 
Brasil hasta el Río de la Plata.11

Las revoluciones liberales en España y Portugal, la independencia 
de Brasil y los procesos de organización estatal en las antiguas Provincias 
Unidas del Río de la Plata generaron el espacio para la concreción de 
nuevas alianzas políticas y sociales, enfrentadas en torno al destino político 
de la margen septentrional del Río de la Plata. En 1821 las alternativas 
manejadas incluyeron la incorporación al Reino Unido de Portugal, Brasil 
y Algarves, la unión a las provincias argentinas, la independencia absoluta 
o la reincorporación a la nación española.12 Un periódico bonaerense – “El 
Argos” – daba cuenta de los partidarios de las tres primeras opciones. Ubicaba 
entre los partidarios de los luso-brasileños a los que llamaba “capitalistas ó 
primeros hombres”, aludiendo a su gran peso económico y político. Formaban 
parte del “Club del Barón” – nombrado así por el título de Barão de Laguna 
concedido a Lecor en 1818 – y ocupaban importantes cargos en el gobierno, 
la administración, la justicia y las fuerzas militares, habiendo recibido títulos y 
distinciones, estancias, ganados y privilegios mercantiles.13 Entre los segundos 
el periódico mencionaba a “algunos de la campaña, y unos cuantos que en 
la ciudad ni se conforman con el dominio portuguez, ni con la guerra civil de 
unos hermanos con otros”.14 Además de los lazos existentes, la unión con las 
provincias argentinas – con Buenos Aires en particular – era vista como una 
garantía para el mantenimiento del orden político y social en un territorio 
que, en su opinión, no contaba con medios suficientes para constituir un 
gobierno estable. Los partidarios de la independencia absoluta, consignaba 
el corresponsal de “El Argos”, eran “la mayor parte de los que desean vivir 
sin Roque y sin rey”, expresión que recogía una valoración negativa de la 
Provincia Oriental controlada por el artiguismo. La cuarta alternativa era 
sostenida por españoles europeos residentes en Río de Janeiro, con vínculos 
en Montevideo y la península. Insistían en el envío de una expedición militar 
y llegaron a orquestar una alianza con Fernando Otorgués y otros prisioneros 
artiguistas liberados de las cárceles brasileñas en 1821 para organizar una 
fuerza militar de apoyo en el territorio oriental.15

Las fuerzas de ocupación no fueron ajenas a los cambios generados por 
la revolución de Porto y la instalación de Cortes Constituyentes en Lisboa. 
Los pronunciamientos de Pará, Bahía y el movimiento del 26 de febrero 
de 1821 en Río de Janeiro encontraron eco en un sector de la Divisão de 
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Voluntários Reais d’El Rei que el 20 de marzo realizó un pronunciamiento en 
Montevideo. Al frente del movimiento se encontraba el Coronel Comandante 
del 1º Regimiento de Infantería António José Claudino de Oliveira Pimentel. 
En una proclama que circuló impresa en hoja suelta exhortaba a los soldados 
a “imitar o valeroso Exercito Portuguez, como parte integrante delle, unindo 
os vossos votos aos seus, jurando a Constituição por elle jurada, acclamando 
a nossa Santa Religião, e a Sagrada Pessoa do Nosso Bom Rey, o Senhor D. 
João VI”.16 La posición de la Divisão se hizo conocer a través de un manifiesto 
firmado por diecinueve oficiales encabezados por Pimentel. La “Logia” o 
“Club de los Diecinueve” – según la denominación dada por sus opositores 
– exigió la formación inmediata de un Conselho Militar presidido por Lecor 
e integrado por un oficial de cada cuerpo de la Divisão, “eleitos a pluralidade 
de votos da respectiva Officialidade; devendo este Conselho depois de reunido, 
nomear hum Vice-Presidente, e hum Secretário”.17 La Gazeta de Buenos-Ayres 
publicó el 28 de marzo noticias de los sucesos y una traducción del Manifiesto 
firmado por los diecinueve oficiales. En su versión, 

Tres regimientos, que estaban acantonados fuera de la plaza, amanecieron 
en ella el 20 comandados por el coronel Claudino: hicieron venir á su posición 
al general Lecor, y lo obligaron à jurar la constitución, que ha de formarse, y 
regir en Portugal. Há 22 meses, que las tropas están impagadas.18

El 21 de marzo de 1821 se instaló el Conselho Militar presidido por el 
Barón de la Laguna. El cargo de vice presidente lo ocupó Pimentel y como 
secretario con voto fue designado el Coronel graduado Miguel Antonio 
Flangini. Si bien el acta consignaba que la acción del Conselho apuntaba 
a proponer medidas para mejorar la dirección de la Divisão, sin disminuir 
“em ponto algum a authoridade de Commandante em Chefe, nem as 
matérias relativas a Capitania General, e Governo da Província”, para los 
contemporáneos quedó de manifiesto la lucha por el poder que se había 
instalado.19 Resolvieron hacer llegar al rey su interés en seguir revistando en 
el ejército de Portugal y que se dispusiera su pronto regreso a la península. 
Es interesante anotar su compromiso para evitar generar una conmoción 
política entre la población: “que a pesar de ser a liberdade da Imprensa hum 
Direito nato a todo o Cidadão Constitucional, esta Divisão attendendo ás 
circunstâncias novissimas, em que ella se acha colocada neste Paiz, e por 
huma judiciosa contemplação com os respeitos da Politica, suspendia o uso 
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daquelle Direito athé chegar a Portugal, imprimindo-se só e particularmente 
algum papel essencial”.20

EL CONGRESO CISPLATINO  
Y SUS REPERCUSIONES

El 16 de abril de 1821, pocos días antes del regreso de Juan VI a Portugal, 
el Ministerio de Negocios Extranjeros libró instrucciones para la convocatoria 
a un Congreso General Extraordinario en Montevideo que resolviera el destino 
político de la margen septentrional del Río de la Plata. Asimismo, envió un 
agente diplomático ante el gobierno de Buenos Aires y las demás provincias 
del Río de la Plata, como primer paso para el establecimiento de relaciones 
comerciales, de alianza y amistad. El congreso actuó entre el 15 de julio y 
el 8 de agosto de 1821. Resolvió la incorporación de la Provincia Oriental 
– que pasaría a llamarse Cisplatina – al “Reino Unido de Portugal, Brasil 
y Algarves, Constitucional”. La decisión se sustentó en la falta de medios 
para constituirse en nación independiente, la convulsionada situación de las 
provincias del antiguo virreinato, y el carácter liberal y constitucional de la 
monarquía portuguesa. La incorporación se realizaría con ciertas condiciones: 
la conservación del territorio como “un estado separado” fijando sus límites, 
el mantenimiento de sus leyes, fueros y costumbres en tanto no se opusieran 
a la Constitución general, la reserva de los empleos para los habitantes de 
la provincia, la exoneración de prestar servicio militar fuera del territorio y 
el establecimiento de garantías para la libertad, la seguridad y la propiedad. 
Además, las condiciones incluían el mantenimiento del Barão de Laguna 
“en el mando de este Estado”, la aceptación de las bases constitucionales de 
la nación portuguesa, el reclamo de representación en las Cortes de Lisboa 
y el nombramiento de un Síndico Procurador del Estado para velar por el 
cumplimiento de esas condiciones hasta que el texto constitucional entrara en 
vigencia. El 31 de julio se celebró el pacto de incorporación y el 5 de agosto 
los miembros del Congreso, Lecor y las demás autoridades y funcionarios 
prestaron los juramentos correspondientes.21

El Conselho Militar también se hizo cargo de la nueva situación política, 
disponiendo que en sus sesiones estuvieran presentes las Bases constitucionales 
y las condiciones votadas en el Congreso, “a fim de que no Concelho se não 
tomem deliberações contrarias ao desposto nas Bazes da Constituição, ou 
nas Condições do Congresso desta Provincia”.22 En realidad, el tema que 
preocupaba al Coronel Pimentel era la capacidad de acción del Conselho 
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Militar, en tanto Lecor y el “Club del Barón” habían afirmado su poder tras 
el Congreso Extraordinario.

Distintas voces se levantaron contra el Congreso y sus resoluciones.23 
Entre otros argumentos, se negaba la legitimidad de lo actuado, afirmando 
que los diputados no habían sido electos libremente por los pueblos la 
Provincia Oriental y las sesiones se habían hecho bajo la presión de las 
tropas de ocupación. En las antiguas Provincias Unidas del Río de la Plata, 
especialmente en Buenos Aires, desde las autoridades y la prensa se objetó 
duramente lo actuado, continuando una prédica de denuncia del “doble juego” 
de la diplomacia portuguesa y afirmando su intención de “sostener hasta el 
último extremo la integridad de todo el territorio del Estado, y resistir la 
intenciones que manifiesta el Brasil por desmembrarlo”.24 La incorporación 
votada en el Congreso dificultaba también las relaciones diplomáticas entre 
las monarquías ibéricas. La corte española protestó formalmente reclamando 
sus derechos territoriales y el Ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, 
Silvestre Pinheiro Ferreira, cuestionó los procedimientos seguidos por el Barón 
de la Laguna y procuró que el mando de las tropas expedicionarias en la Banda 
Oriental fuera asumido por el entonces Gobernador y Capitán General de 
Rio Grande do Sul, Brigadier João Carlos de Saldanha.25

Las discusiones en uno y otro lado del Atlántico estaban revestidas 
de argumentos vinculados con el principio del consentimiento y las formas 
de asociación política expuestas por el Derecho Natural y de Gentes. Sin 
embargo, la resolución de la “cuestión cisplatina” se jugaba en distintas escalas 
territoriales y de poder. El futuro político de la margen septentrional del Río de 
la Plata estaba inserto en las tensiones al interior de la monarquía portuguesa 
y en las relaciones de esta con España y las otras potencias europeas; en las 
disputas regionales por territorios, navegación de los ríos y apropiación de 
los recursos naturales; y en los temores y aspiraciones de las élites hispano-
criollas de Montevideo por la estabilidad política, el mantenimiento del orden 
interno y la afirmación de la soberanía a nivel internacional.

El 13 de febrero de 1822 partieron de Montevideo el Dr. Lucas J. Obes 
y el Brigadier Feliciano Telles de Castro Aparicio a los efectos de presentar las 
actas del Congreso Extraordinario en Lisboa, debiendo detenerse previamente 
en Río de Janeiro. Durante su estadía en esa ciudad, Obes integró el Consejo de 
Procuradores Generales de las Provincias del reino de Brasil en representación 
de la Cisplatina. Junto a Joaquim Gonçalves Ledo y Mariano de Azevedo 
Coutinho suscribió en junio de 1822 el requerimiento para la convocatoria 
a una asamblea de representantes de Brasil.26
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En Lisboa, a fines de abril de 1822, la Comisión Diplomática de las Cortes 
planteó la desocupación de la margen septentrional del Río de la Plata. El 
diputado por la Capitanía de San Pablo, José Feliciano Fernandes Pinheiro, 
futuro Vizconde de San Leopoldo (1826), salió al cruce de la propuesta 
defendiendo los derechos sobre la Cisplatina: “sempre teve os direitos, 
geralmente admittido entre as nações, de posse e primeira povoação de todo 
o continente do Brazil até marcar ao sul como o Rio da Prata.”27 Las Cortes 
rechazaron por 84 votos contra 28 el retiro de las tropas luso-brasileñas de 
la Cisplatina. En agosto el tema volvió a tratarse, pero las noticias de los 
sucesos en Brasil dejaron sin resolución el punto.

TENSIONES Y PARTIDOS ANTE LA  
INDEPENDENCIA DE BRASIL

Desde comienzos de 1822 las posturas independentistas del Príncipe 
Regente Don Pedro generaron reacciones de los partidarios de Juan VI en 
Brasil y en la Cisplatina. Las tensiones al interior del ejército luso-brasileño se 
intensificaron, haciendo previsible la ruptura ocurrida en el mes de setiembre. 
Álvaro da Costa de Souza Macedo asumió la dirección de los Voluntários 
Reais d’El Rei en Montevideo, en tanto Lecor procuró el control del resto del 
territorio provincial. En contraste con este clima de inestabilidad, del otro lado 
del Río de la Plata el Tratado del Cuadrilátero suscripto en enero restableció 
la paz y las relaciones mercantiles entre las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe, Entre Ríos y Corrientes. Las élites hispano-criollas montevideanas se 
dividieron; mientras una parte apoyó la unión con Brasil, otra procuró una 
alianza con las Provincias Unidas. Coincidían, sin embargo, en la necesidad 
de pertenecer a una unidad política mayor que garantizara la estabilidad 
política y el orden social, e impidiera el retorno de la “anarquía” impulsada 
por antiguos jefes artiguistas y sus seguidores, fundamentalmente del medio 
rural. Estos últimos propugnaban por la “total independencia de todos los 
otros países” - según apuntó el cónsul británico a comienzos de 1825 – pues 
consideraban que la “usurpación brasileña” era fruto de las intrigas de realistas 
españoles y grupos dirigentes bonaerenses.28

   a) Escisión y enfrentamientos en las fuerzas luso-brasileñas

La permanencia de los Voluntários Reais en Montevideo era vista como 
un obstáculo por quienes apoyaban la unión con Brasil. En marzo de 1822 una 
comunicación del Ministro José Bonifacio de Andrada a Lecor manifestaba 
la conveniencia de “dissolver semelhante Tropa pestiferada do mais espirito 
de desorden e anarchia” y promovía dar de baja a los efectivos que desearan 
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establecerse en la región e incorporar al ejército brasileño a los que fueran 
leales al Príncipe Regente. Los demás serían embarcados rumbo a Europa. 
Asimismo, indicaba que los gastos de la Divisão debían sufragarse con recursos 
de la Provincia Cisplatina.29 Al interior de la fuerza militar, los ataques del 
grupo lecorista se centraron en el Conselho Militar, procurando su disolución. 
En mayo de 1822 se produjeron varios movimientos en esa dirección. En 
la pulseada, el “Club de los Diecinueve” denunció los pronunciamientos 
de algunos oficiales en contra de la autoridad del Conselho – en el Primer 
Regimiento de Infantería y en el Segundo Regimiento de Caballería – 
advirtiendo sobre las consecuencias perniciosas que la división en partidos 
tendría para los intereses de la monarquía.30

La situación se tornó más tensa a fines de junio, cuando en “El Pacífico 
Oriental” se publicó una serie de documentos sobre la inclinación pro brasileña 
de Lecor, la actuación de Lucas Obes y la convocatoria a una asamblea 
constituyente en Brasil.31 Al día siguiente, el Conselho Militar emitió una 
proclama donde reafirmaba la adhesión al Soberano Congreso de la Nación y 
al rey, desconociendo las acciones separatistas del gobierno de Río de Janeiro. 
A pesar de que esta declaración contó con la firma de Lecor como presidente 
del Conselho Militar y del Brig. Álvaro da Costa de Souza Macedo como 
flamante vicepresidente tras el alejamiento del Cnel. Pimentel de la provincia, 
la ruptura era inminente.32

El “Club del Barón”, conocido luego como “Logia Imperial” por su 
apoyo a don Pedro, continuó sus trabajos en favor de la incorporación de la 
Cisplatina a Brasil. Seguía la línea del llamamiento formulado por el Príncipe 
Regente el 1º de agosto de 1822: “Do Amazonas ao Prata não retumbe outro 
écho, que não seja – INDEPENDÊNCIA. – Formem todas as nossas Províncias 
o feixe mysterioso, que nenhuma força pode quebrar.”33 Como ha señalado 
João Paulo Pimenta, la Cisplatina se había convertido “definitivamente, en 
una cuestión brasileña”.34

El rompimiento se produjo a comienzos de setiembre de 1822. Con el 
pretexto de pasar revista a las tropas apostadas en las cercanías de Montevideo, 
el Barón de la Laguna abandonó la ciudad el 11 de ese mes. Siguieron sus 
pasos Thomas García de Zuñiga, Nicolás Herrera, Juan José Durán y otros 
funcionarios del bando pro brasileño. En un primer momento el cuartel general 
se instaló en Canelones y luego se trasladó a la villa de San José.

El 12 de octubre de 1822 se procedió a la aclamación solemne de don 
Pedro I como Emperador de Brasil en la villa de San José, promoviéndose por 
diversas vías el pronunciamiento de los funcionarios, las fuerzas militares y 
los demás pueblos de la provincia.35 Al día siguiente, el Barón de la Laguna 
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se dirigió al gobierno riograndense informando que iba a “circular ordens aos 
Cabildos deste Estado para que se reunão novamente em Congresso os seus 
Deputados para ser Acclamado e Reconhecido IMPERADOR O SENHOR 
DOM PEDRO 1º, e para que se solemnize devidamente a incorporação ao 
Brazil.” En previsión de las acciones de los “dissidentes tanto Militares, como 
Civiz”, solicitaba el envío de fuerzas militares.36

Los leales a Juan VI, por su parte, especulaban con el regreso del Brig. 
João Carlos de Saldanha a la Cisplatina. Gobernador y Capitán General de Rio 
Grande do Sul desde agosto de 1821, Saldanha había pasado a ser Presidente 
de la Junta Provisoria de Gobierno instalada en febrero de 1822 y contaba 
con el apoyo de una parte “da Tropa e povo” que reclamó que conservara 
atribuciones de Comandante de Armas.37 A mediados de ese año, conocida 
la convocatoria a una asamblea constituyente en Brasil, Saldanha se había 
pronunciado en favor de Juan VI y las Cortes de Lisboa, pidiendo pasaporte 
para dirigirse a Portugal desde Montevideo.38 El partido independentista en 
Rio Grande logró controlar la situación y Saldanha fue enviado a Río de 
Janeiro. Otro posible aliado era el Comandante das Armas de la Provincia 
de Bahía, el Teniente Coronel Inácio Luiz Madeira de Mello.39

Las relaciones entre los Voluntários Reais que permanecieron en 
Montevideo y las tropas al mando del Barón de la Laguna fueron tensas 
llegando incluso a enfrentamientos armados. Por diversos medios Lecor 
procuró ganar para su partido a los oficiales y tropa que se habían 
manifestado leales a Juan VI. Combinaba los argumentos políticos y la 
presión militar – la ciudad de Montevideo fue sitiada por tierra y se intentó 
bloquearla por mar –, con el ofrecimiento de beneficios económicos.

En febrero de 1823, Lecor emitió un bando disponiendo que todos los 
soldados que quisieran regresar a Portugal recibirían 50 pesos al momento de 
presentarse en el Cuartel General y serían transportados por cuenta del Estado; 
y que aquellos que quisieran permanecer en la provincia recibirían 100 pesos 
para establecerse. Para los que optaran por continuar en la actividad militar 
también se ofrecían ventajas si pasaban a servir en el ejército brasileño o se 
incorporaban a las compañías fijas de Montevideo, Maldonado o Colonia.40

El 17 de marzo de 1823 se produjo una acción bélica contra las 
fuerzas imperiales en las cercanías de Montevideo. Si bien no tuvo mayores 
consecuencias, es interesante anotar que junto a la tropa de los voluntarios 
reales revistó parte del Cuerpo de Dragones que había desertado del ejército 
brasileño.41 En ese contexto, además, el Cabildo montevideano aprobó una 
retribución a las milicias del departamento de Canelones (unos 13 oficiales 
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y 200 hombres aproximadamente) que se habían incorporado a las filas 
“de la Libertad”.42

La circulación de noticias y la edición de panfletos también jugaron 
un papel importante en los enfrentamientos entre las tropas de ocupación. 
El Brigadier Manoel Marques de Souza, en una comunicación al gobierno 
de Rio Grande do Sul fechada el 19 de diciembre de 1822, daba cuenta 
“dos incendiarios e insolentes papeis que diariamente ali [Montevideo] 
se imprimem para fazer circular pela Campanha”.43 Ejemplo de ello es la 
“Cevadilha para os Corcundas Luzitanos no Estado Cis-platino”, folleto 
de cuatro páginas firmado por “Hum tabaquista constitucional”.44 En él se 
defendía la actuación y legitimidad del Conselho Militar y se condenaba el 
“machiavelismo” de Lecor y su “cáfila sanguinaria”. El folleto culminaba 
con una convocatoria a los Voluntários Reais a gozar de las delicias de una 
“Constituição Liberal” en vez del “mascarado Despotismo” y los frutos del 
“arvore da Independencia plantada pela facção do Rio de Janeiro”.

El bando imperial, por su parte, atacaba “A peste militar em 
Montevideo”. Un panfleto de cuatro páginas con ese título denunciaba 
la acción de los oficiales que habían impulsado la creación del Conselho 
Militar y que confundían “o soldado com o cidadão, derramando por entre 
as fileiras o veneno da indisciplina e licença militar” y realizando acuerdos 
con los “insurgentes do Rio da Prata (conhecidos entre nos com o epitheto 
de Patrias)”. El folleto describía las distintas especies de esta “peste” – la 
de “energumenos revolucionarios com fumos de legisladores y basofia de 
sabios”; “dos que ambicionão postos por todo o preço”; dos que pertendem 
meter a mão nos cofres das thezourarias” y la “de ignorantissimos liberaes 
por imitação” –, así como los curativos a aplicar.45

En el marco de estos enfrentamientos también se produjo una división 
al interior de las élites orientales que apoyaban al Imperio. El Barón de 
la Laguna conservaba el apoyo, entre otros, del Síndico Procurador del 
Estado Thomas García de Zuñiga y refería a sus opositores como el “Club 
de Canelones”, incluyendo en él a figuras como Lucas Obes y Nicolás 
Herrera.46 Estos cuestionaban la suma de poderes que tenía Lecor. “Cada 
día se hace más necesaria la división de los ramos y su independencia de la 
autoridad militar; (...) porque otra vez vuelven a pedirlo los Pueblos en las 
juntas de los Departamentos”, escribía Herrera a Obes en mayo de 1823. 
Poco tiempo después volvía sobre el tema: “Es preciso contemporizar con 
la opinión, y hoy más que nunca, y hacer persuadir a los Pueblos que no se 
les gobierna militarmente, y que su Gobierno no es militar.”47
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En el segundo semestre de 1823 se abrió un espacio para llegar a 
un acuerdo entre los jefes de las fuerzas luso-brasileñas. La posición del 
Imperio se había fortalecido, mientras que en Portugal peligraba el régimen 
liberal. Los Voluntários Reais, a su vez, aguardaban los medios necesarios 
para regresar a la península. El 18 de noviembre de 1823 se suscribió una 
convención por la cual la ciudad de Montevideo quedaría bajo el control de 
Lecor como Comandante en Jefe del Ejército de Su Majestad el Emperador 
en el Estado Cisplatino, en tanto la Divisão de Voluntários Reais leal a Juan 
VI recibiría apoyo para retornar a Portugal. El arroyo Miguelete serviría de 
línea divisoria entre los dos ejércitos mientras se realizaban los preparativos.48 
A fines de febrero de 1824 comenzaron las operaciones de embarque de las 
tropas lusitanas, a la par que ingresaban a la ciudad fuerzas imperiales. El 2 
de marzo, finalizado el embarque, Álvaro da Costa franqueó la entrada en 
la Plaza del resto de las “tropas brazilicas”.49

   b) La acción de los “Caballeros Orientales”

Las desavenencias en la comandancia de los Voluntários Reais 
facilitaron que la “Sociedad de los Caballeros Orientales” retomara sus 
actividades en Montevideo.50 Entre sus integrantes revistaban cabildantes, 
jornalistas y militares: Santiago y Ventura Vázquez, Juan Francisco Giró, 
Francisco J. Muñoz, Juan Benito Blanco, Cristóbal Echevarriarza, Lorenzo J. 
Pérez, Gabriel A. Pereira, Francisco Solano Antuña, Manuel e Ignacio Oribe, 
Antonio Díaz, Francisco Aguilar, Domingo Cullen, Tomás de Iriarte y Carlos 
Ma. de Alvear, entre otros. Con fuertes vínculos con la logia Lautaro, podían 
ser miembros “todos los hombres de importancia del país”, organizándose 
en tres grados jerárquicos -caballeros, consejeros y ancianos – según indicaba 
la Constitución Orgánica del Orden de Caballeros Orientales.51

Procuraban aprovechar la disidencia al interior de las tropas de ocupación 
para lograr la independencia de la provincia e implantar una nueva autoridad 
política. En el Cabildo, Echevarriarza propuso en la sesión del 11 de julio 
de 1822 declarar nulo lo actuado por el Síndico del Estado al nombrar a 
Lucas Obes como diputado ante el Príncipe Regente por haberse “excedido 
escandalosamente en sus funciones”.52 Aunque la moción no fue aceptada, 
marcó el inicio del distanciamiento que se vio fortalecido una vez que 
Lecor abandonó la ciudad. Los “Caballeros Orientales” buscaron estrechar 
vínculos con las autoridades portuguesas que quedaron en Montevideo. De 
acuerdo con los Cuadros históricos elaborados por Juan Manuel de la Sota 
a mediados del siglo XIX, habrían tenido nexos con el Conselho Militar, 
algunos de cuyos miembros eran calificados como “carbonarios” por sus 
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inclinaciones liberales.53 En diciembre de ese año promovieron desde el Cabildo 
la convocatoria a una asamblea que resolviera el destino de la Provincia. Si 
bien esta iniciativa no logró respaldo de los Voluntários Reais, el siguiente paso 
fue la renovación de los integrantes del Cabildo por “elección popular”, de 
modo de que pudiera considerarse “legítima su representación”.54 En enero de 
1823 el nuevo Cabildo proclamó su carácter de Representante de la Provincia 
y nombró una comisión en su seno que ejerciera las facultades y atribuciones 
correspondientes a un Capitán General y Superintendente de la Provincia.55

Es interesante observar estos hechos desde la perspectiva de Álvaro da 
Costa. En febrero de 1823 comunicó al ministro Joze da Silva Carvalho que 
había pasado a ocupar la posición política que tenía Lecor, y en su trato 
con el cabildo, “negando huma vez, e concedendo outras o que se me pedia, 
vim a cortar as trascendentes aspirações que não só podião comprometter a 
nossa segurança, mas dificultar o plano do que S. M. em Sua Alta Sabedoria 
conssertasse à respeito do Brazil”.56

Los “Caballeros Orientales” también desarrollaron una intensa labor 
editorial con periódicos como “El Pampero” (diciembre 1822-mayo 1823), 
“La Aurora” (diciembre 1822-abril 1823), “El Aguacero” (abril-octubre 
1823), “El Ciudadano” (junio-julio 1823) y “Los Amigos del Pueblo” 
(agosto-setiembre 1823).57 Si bien no es posible determinar con exactitud los 
redactores responsables de cada uno, entre los editores figuraban Antonio 
Díaz, Santiago Vázquez, Juan Francisco Giró, Francisco Solano Antuña y 
José Catalá y Codina.

También divulgaron sus ideas a través de hojas sueltas y panfletos. 
Firmados por “El duende de antaño”, “el duende de todas las horas”, “el 
duende exentero”58, entre otros seudónimos, empleaban un lenguaje mordaz y 
satírico para desprestigiar a los principales integrantes de la “Logia Imperial”. 
En unos casos, el objetivo era desacreditar a los integrantes del “Club del 
Barón” ante la opinión pública. Se recurría a escenificaciones y diálogos 
que los ridiculizaban, haciendo referencia también a los títulos nobiliarios y 
condecoraciones que habrían recibido de manos del Emperador.59 En otros, 
el centro estaba puesto en la difusión de informaciones – no necesariamente 
veraces- acerca de la situación regional y los apoyos de las provincias al 
levantamiento armado que se estaba organizando. Finalmente, otros impresos 
desarrollaron distintos argumentos contrarios a la incorporación al Imperio 
brasileño. En diciembre de 1822, “el duende de todas las horas” resaltaba los 
“argumentos de los valientes mocitos de tienda, de los pulperitos patriotas, y 
otros mil que se han propuesto á defender nuestros derechos”, para confundir 
“a los implacables enemigos los imperiales, laguninos, corcundas o serviles 
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que pretenden por todos los medios que están a sus alcances, nuestra eterna 
esclavitud e ignominia”.60 Se llamaba a la unión de todos los compatriotas, 
entendiendo por tales a “todos los hombres de bien que se interesen en la 
libertad y felicidad del país”, sin importar si habían nacido en España o en 
América.61

Escritos en español o en portugués, estos panfletos – libelos en algunos 
casos – generaron la reacción de los partidarios de Lecor, quienes publicaron 
sus respuestas en tono similar. Vinculados unos textos con otros, se iban 
potenciando entre sí y profundizando el debate. “Duendes” y “brujos” – tales 
los seudónimos usados – aludían al pasado reciente y buscaban fortalecer 
sus respectivas posiciones en la opinión pública. De esa manera, mientras 
los primeros propiciaban la unión de orientales, españoles y portugueses 
para desplazar a las fuerzas lecoristas, los segundos alimentaban las viejas 
rivalidades contra los “porteños”. “Tú sabes que por acá los orientales no 
gustan de esa gente”, escribía “El más aficionado de los Brujos” a “El más 
amado de los duendes”, “porque dicen los dejaron en la estacada, no los 
ayudaron en otro tiempo, y hasta algunos creen que los vendieron”.62

Las acciones propagandísticas de los “Caballeros Orientales” y el 
Cabildo Representante en Montevideo acompañaban la preparación de un 
levantamiento armado contra las fuerzas imperiales. Por distintos medios 
se buscó la participación de las provincias que conformaban la alianza del 
Cuadrilátero. Una delegación del Cabildo se dirigió a Buenos Aires en enero 
de 1823 para solicitar apoyo del gobierno para la campaña militar. Aún 
cuando esa misión fracasó en sus propósitos, las gestiones con otros gobiernos 
continuaron. Con el gobernador de la Provincia de Santa Fe Estanislao López 
se logró la firma de un tratado contra “el usurpador extranjero Lecor y demás 
de sus satélites americanos que ocupan el territorio oriental”.63 A continuación, 
el gobernador santafesino y la delegación oriental renovaron contactos con la 
provincia de Entre Ríos, arribando a un acuerdo en los primeros días de agosto 
de 1823. Sin embargo, las acciones bélicas conjuntas no se concretaron. El 
gobierno de Buenos Aires presionó por el mantenimiento de la paz y prohibió, 
además, el embarque del armamento que los comisionados habían adquirido. 
Un panfleto anónimo titulado “Un Oriental a los Habitantes de Buenos 
Aires” condenó en duros términos esa posición. Allí se recordaban los fuertes 
lazos que unían a las “provincias hermanas” del Río de la Plata, se afirmaba 
la decisión de los orientales de luchar aún solos por su independencia y se 
advertía sobre los graves males que sobrevendrían en caso de que el gobierno 
no cambiara su postura. Según el autor, si triunfaba Brasil continuaría su 
afán expansionista sobre las demás provincias del Río de la Plata; si, por el 
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contrario, la victoria acompañaba a los orientales, “el grito general de todos 
los habitantes de la campaña” sería de “guerra y venganza” contra quienes 
les habían negado apoyo. Reforzaba su argumentación recordando que los 
orientales eran “dueños de la entrada del Río de la Plata y de sus mejores 
puertos”.64 Es interesante anotar que el autor se distanciaba del “detestable 
medio de la revolución” para derribar al gobierno porteño, identificándose 
junto a “los habitantes sensatos e ilustrados” de la Provincia Oriental con 
arbitrios pacíficos – una representación de los habitantes de Buenos Aires 
ante las autoridades, por ejemplo – para lograr el apoyo gubernamental a la 
causa libertadora.

En octubre de 1823, conocido el entendimiento que se estaba gestando 
entre el Barón de la Laguna y Álvaro da Costa, el que entre otros aspectos 
suponía que los Voluntários Reais entregarían el control de la ciudad a las 
fuerzas imperiales, el Cabildo Representante realizó un último intento en favor 
de la independencia. En la sesión del 29 de ese mes declaró nulos los actos 
de incorporación al Reino de Portugal y al Imperio del Brasil, y proclamó 
que la Provincia Oriental “no pertenece, ni debe, ni quiere pertenecer á otro 
Poder, Estado ó Nación que la que componen las Prov.s de la antigua Unión 
del Río de la Plata”.65

SOBERANÍA Y ORDEN: EL “MIEDO A 
LA REVOLUCIÓN SOCIAL”66

Un alzamiento militar para liberar el territorio del dominio brasileño 
podía derivar, desde la perspectiva de las élites urbanas, en un retorno a la 
“anarquía” de la década de 1810. Para evitarlo, la jefatura del movimiento 
se transformaba en un aspecto crucial. A mediados de 1822 se preguntaba 
Silvestre Blanco si, en caso de triunfar, los jefes familiarizados con el 
mando de “montoneras de gauchos” “tendrían la moderación necesaria 
para segundar las luces de los hombres capaces para constituir un Gobierno 
representativo”.67

A pesar de las dificultades de Juan Antonio Lavalleja para ingresar al 
territorio oriental, se estaban produciendo movimientos de tropas al mando 
de antiguos jefes artiguistas.68 Las autoridades brasileñas tenían referencias 
ciertas de los preparativos del levantamiento e incluso de sus posibles jefes. 
Según informaba Nicolás Herrera a su cuñado Lucas J. Obes en Río de 
Janeiro, se sabía que el Cabildo se había puesto en contacto con Manuel 
Durán y Pedro Amigo para que “incendi[aran] la Campaña”. En opinión 
de Herrera, a efectos de frenar cualquier alzamiento, debía detenerse y 
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confiscarse los bienes a todo “oficial de la revolución” [artiguista] sospechoso 
de conspirar contra la incorporación a Brasil y debían ser deportados “sin 
demora a las Provincias de San Pedro ó San Pablo” los “gauchos” que se 
tomaran prisioneros.69

En abril de 1823 las tropas imperiales capturaron al Capitán Pedro 
Amigo y lo juzgaron y sentenciaron a muerte por “amotinador, salteador y 
asesino”. El Cabildo Representante negó cualquier vinculación con ese jefe 
militar. Si bien su defensor alegó que no había sido el autor material del 
robo ni de las muertes de las que se lo acusaba, que había actuado “furioso 
por el amor de su patria” y que estaba “defendiendo la causa del pueblo de 
Montevideo”, en la perspectiva de los “Caballeros Orientales” era necesario 
dar muestras claras de que las posiciones sociales y las propiedades de los 
vecinos serían respetadas.70 Así se lo hizo saber el Cabildo a Fructuoso 
Rivera al insistir en su pedido para que asumiera la jefatura del movimiento 
independentista, resaltando que la provincia contaba entonces “con el 
mutuo interés de no permitir que vuelva á renacer la anarquía en un País 
tan bello, como desgraciado”.71 En su respuesta negativa, Rivera reforzó la 
conveniencia de la “incorporación de este estado en la confederación del 
Imperio del Brasil”. En su opinión, de esa forma la provincia 

se agrega a una Nación Grande limítrofe y Americana, bajo un Gobierno 
Constitucional y representativo, que (...) debe garantir los derechos y 
libertades del Pueblo Oriental, defendiéndolo de las invasiones extranjeras 
que él no puede resistir, y salvándolo de las revoluciones intestinas que él 
no puede precaver.

En otros pasajes de la carta, que según testimonios de época habría 
sido redactada por Nicolás Herrera, Rivera enfatizaba la imposibilidad 
de mantener la “independencia absoluta” -“sin población, sin luces, sin 
industria, sin riqueza, sin ejército” – y el nulo apoyo que podrían brindar 
las “provincias hermanas”.72

Desde las páginas de “El Ciudadano” se realizaron “Observaciones 
sobre la carta del traidor Frutos Rivera al Cabildo de Montevideo”. Se 
recordó que la “Banda Oriental jamás renunció a los vínculos de familia 
que la ligaban a las denominadas provincias del Río de la Plata, ni en sus 
pretensiones entró la de formar un estado absolutamente independiente”.73 
Según el editorialista, nunca “estuvieron por la absoluta desmembración, 
sino por esa independencia relativa”, agregando que 
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por los mismos principios que el autor acomoda en la confederación 
del imperio es perfectamente adaptable y mucho más conforme otra 
confederación no imperial (...) arreglada a principios liberales y acomodada 
á las antiguas relaciones, hábitos, costumbres & de nosotros los americanos 
del Río de la Plata y no brasilenses.

Como ha resaltado José Pedro Barrán, el “miedo a la revolución social” 
en las élites dirigentes, – el “fantasma de la anarquía” en términos de la 
época – atravesaba y condicionaba las alianzas y los distintos proyectos 
políticos para la provincia.

En su conjunto, esta selección de hojas sueltas y folletos permite una 
aproximación al clima de intensa agitación política y de realineación de 
fuerzas políticas y sociales que se vivió Montevideo y sus alrededores en el 
contexto de la independencia de Brasil.

Revisado por 
Rômulo Monte Alto
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1

CONGRATULAÇÃO
A PATRIA NO ANIVERSARIO DA SUA REGENERAÇÃO POLITICA

Jurons, le glaive en main, jurons á la Patrie
De conserver toujours la Liberté chérie.1

Chenier

Do feroz Despotismo flagelada
Perdera o Brilho... o Lustre... a Fama... a Glória...
Seu Renome perdera a Lusa Plaga!
Na pátria dos Heróis, que outrora altivos,
Do infausto Adamastor domando a fúria,
Cruzaram sem pavor não vistos Mares,
Escura cerração de vis prestígios
Toldava da Verdade os horizontes;
E a fraca humanidade, abandonada
A um Numen de furor, e tirania,
Mandando aos surdos Céus em vão queixumes,
A robusta cerviz, qual dócil Bruto,
Abatida curvara ao férreo jugo.
Do boçal Fanatismo a mão ferrenha,
Em medonhas cavernas abafando
O grito da Razão, da Natureza,
Seus nefandos altares salpicava,
Com desdouro dos Céus, de sangue humano:
Da Astrea alto Recinto profanava
De vorazes harpias bando impuro;
E na imparcial reta Balança
Ainda mais que a razão pesava o Ouro:
A virtude era o Crime, a Força Lei;
O sistema opressão, dureza o fado.
Que aluvião fatal de imensos vícios
Calcava com rigor a Pátria minha!

1 Juremos, com a espada na mão, juremos à Pátria
 Conservar sempre a liberdade querida.
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Mas o Deus tutelar dos vastos Orbes, 
Esse Árbitro Supremo, a cujo aceno
Da Máquina dos Astros portentosa
Coriscos inflamados se despegam
E já brandos depõem sanhudos Deuses
Gaferos, Caduceus, Tridentes, Lanças,
Dos males condoído, que afligiam
A florente Região, que o Bravo Affonso,
Cruéis Líbicas turmas derrotando,
Com provado valor fundou com glória;
E da Palavra augusta ainda lembrado,
Que no famoso Ourique outrora dera
Ao forte domador de Ismar soberbo;
Lá do sidéreo Trono refulgente,
Anátema tremendo fulminando,
Do Solo Lusitano varre, e pune
Quantos monstros então o devastavam:
De galas, até ali nunca trajadas,
Fez que Aurora, surgindo ataviada,
Os turvos horizontes abrilhante;
E dela deslizado à opressa Lísia
Baixar rápido faz um Dia Eterno...
Um Dia Divinal, que nunca viram
Luzir em flórea Quadra os findos Evos!
Neste Dia sem par, que hoje renasce,
Neste mimo dos Céus, já quase extinto
O Nome renasceu dos Portugueses:
De infames monumentos sobre as ruínas
Altiva a Liberdade ergueu seu trono;
E ao trovão de seu brado sacrossanto
Nos dois Polos, que abrange o Luso Império,
Nas furnas se escondeu protervo Abuso;
E, qual caduco tronco, e sem raízes,
Que dos rijos tufões sendo açoutado,
Com rápido fragor no chão baqueia,
Vacilante também, das mãos iníquas
Dos tiranos caiu, a férrea vara.

Venturosa Nação! Oh Pátria, oh Lísia!
Enleva-te gostosa em teus Destinos!
No teu seio gentil tu vês com glória
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Remoçada surgindo a Natureza;
Vês o Monstro fatal, que te oprimira
Debaixo do[s] teus pés, já decepado
Aos golpes da Razão, quase expirante:
E a teus campos ditosos, bafejados
De brandas virações, filtrados ares,
Dos Céus emanação, eflúvios, graças,
Com fagueiro sorriso Astrea volve;
Também volve risonha a flava Ceres.

E vós, dos altos Heróis famosa Estirpe,
Libertos Portugueses, que assombrados
Nos pulsos contemplais dos duros ferros
Calejados vergões, que ainda roxeiam;
Da Liberdade as Aras ladeando,
Ladeando também o Altar da Pátria
Empunhai com valor tremenda espada,
E aos tiranos jurai cruenta guerra;
Aos tiranos fatais, que em vão maquinam
Curvados ver-vos ainda ao peso enorme
De bárbaras correntes arrastando,
Em triunfo brutal, o Carro infame
Da torpe Escravidão, tão degradante:
Ante o Deus do Universo, e com firmeza
A glória defender jurai da Pátria;
Mas que antes ela acabe demolida,
E esmagados também nas ruínas suas
Acabem de existir os fortes Lusos,
Primeiro que outra vez a perder voltem
A cara Liberdade restaurada.
E o poder seja tal das juras vossas
Que os Déspotas confunda, amedrontados
Nos Cantões mais remotos, que ainda infestem.

Por A. J. S. P.

Montevideo – Imprensa de Torres.
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2

ANUNCIO DE LA LEY, SOBRE LA
LIVERTAD DE YMPRENTA.

...Heureux les peuples et leurs chefs, lorsque leurs droits 
réciproques, déterminés par une constitution sage, exécutée de 

bonne foi, se servent de garantie mutuelle, et son affermis chaque 
année par les travaux des conseils représentatifs!1

LANJUINAIS

Dotado el hombre con las mas sublimes facultades, para construir su 
felicidad, no podía permanecer en el envilecimiento, y esclavitud por mas 
tiempo, que el que durasen sus preocupaciones. Roto el espeso velo de 
estas, por los brillos de la razón, y la Filosofía, su majestuosa marcha debía 
dirigirse al único fin de sus anhelos. Abierto el camino de su dicha, por los 
defensores del genero humano, seguirlo, ó perecer era necesario : ¡ triste 
alternatiba que ha bañado en sangre todo el universo!. El barbaro Despotismo 
apoyado sobre ruinas, y rodeado de terror, exige (y encuentra) el mas ciego 
obedecimiento: la Livertad sin mas aparato que su pureza, y restituyendo 
al hombre sus usurpados derechos, es abandonada por todos; mientras 
que el monstruo devastador tiene fanaticos Apostoles que lo defienden, y 
numerosos mercenarios para sostenerlo, por la sola costumbre de obedecer. 
Esta ha sido la condicion de ese ser, conjunto de perfecciones, hasta que 
la ilustracion contra quien se han lanzado tantos anatemas ha colocado la 
Piedra angular de la verdadera sociedad. No compuesta ya de Opresores, 

1 Felizes os povos e seus governantes, quando seus direitos recíprocos, garantidos por 
uma constituição esclarecida, executada de boa fé, servem de garantia mútua, e são 
reafirmados cada ano pelos trabalhos dos conselhos representativos!
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y Oprimidos, sino de hombres elevados á la dignidad de iguales, y libres, 
interesados en las ventajas generales trabajan incesantemente en edificar 
Murallas mucho mas solidas que el bronce en la opinion general contra el 
poder de la arbitrariedad, y tiranía. Aprovechados con las terribles pero 
eficaces lecciones de la experiencia, y de cuanto util, y aplicable presentan 
los nuebos sistemas, desprecian los delirios de acaloradas imaginaciones, y 
solo buscan conforme á sus necesidades la Santa Livertad. Su Deposito, ya 
no es confiado á la Prepotencia ni á la casualidad, sino á Leyes positivas, y 
sabias garantidas por el voto comun: tal es la que hoy publican las Cortes 
generales Extraordinarias Constituyentes, sobre el libre uso de la Imprenta: 
arma mucho mas poderosa que la fuerza para atacar la arbitrariedad, 
y contener la licencia: por ella presentados al público los crímenes con 
toda su enormidad, causan mucho mas saludables egémplos que todas las 
torturas juntas, inventadas por la barbarie, y mantenidas por la ferocidad 
e injusticia: por ella á cubierto el honor del Ciudadano, no es juzgado en el 
seno del misterio por la prevencion, ni maltratado por la mordacidad: por 
ella reprimidos los impetus de las pasiones su exercicio es conformándose á la 
felicidad general por ella en fin, erigido el hombre soberano universal, somete 
á su jurisdicción á todos los habitantes del globo sin distincion de personas. 
Ley justa para premiar el verdadero merito, es severa para castigar el vicio; 
sabia en la clasificación de los crimenes, recta, y equitativa en la [apli]cacion 
de las penas, solo quiere el triunfo de la Livertad de pensar por la liberalidad 
con que forma sus tribunales. Portugal que por los continuos esfuerzos de la 
Ynquisición parecía bivir en los abismos de la apatia, se levanta erguida al eco 
de Livertad, ¡jura sostenerla! Y en medio de los accesos de su nueva gloria, 
traza, y coloca atrevida los cimientos de un grande edificio; este espiritu se 
comunica, á sus hermanos de América, [y] presto se ve esa enorme masa de 
poder, que extinguió para siempre el despotismo.

Dichoso dia en que restituida al hombre tan digna facultad se ha 
celebrado la mas solemne convencion para respetarla. Ya recordó el 
desgraciado mortal de ese letargo con que yacía en la cama sepulcral, que le 
habia deparado la injusticia, y perpetuado la iniquidad; revestido de Livertad. 
¡A su presencia se sepultarán las espantosas y negras sombras de la sospecha, 
y delacion verdaderas imágenes, y únicos apoyos del despotismo! Renazcan 
todos los dulces lazos con que la sabia Naturaleza nos unió. ¡ Ciudadanos ¡ 
Cuando las Leyes tienen por objeto la Livertad, obedecerlas es sacrificarse al 
bien publico, y sostenerlas, entrar en el Templo de la inmortalidad iniciado 
por las luces del siglo. No os detengais un solo instante, marchad con 
firmeza adonde os llaman vuestros deberes, no perdais de vista esa ancora 
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que la fortuna, y grandes acontecimientos os han tendido, para salvaros de 
la borrasca que amenazaba al genero humano.

Y vosotros sabios, y augustos Legisladores, ínclitos descendientes del 
memorable Gama, pero dotados de la mas noble ambicion; acreedores 
al reconocimiento de vuestros contemporaneos, y á la admiracion de la 
posteridad, (genios beneficos enviados por el cielo, de tiempo en tiempo 
para consolar la tierra, y forzar al hombre á perdonar las injusticias de sus 
semejantes) no abandoneis el timon de la Nave que se os ha confiado, basta 
que colocada en Puerto de seguridad contempleis vuestra inmortal obra con 
el regocijo, que es privativo á las Almas justas.

Valerosos Militares, á cuya Espada está consignada la defensa de 
la Livertad, no la desembaineis sino contra el tirano que osase atacarla: 
respetad, y sostened la mas justa de las Leyes, como la mas necesaria, y 
única garantía de vuestro actual govierno, contribuid gustosos al edificio de 
vuestra regeneracion politica, asi solamente merecereis el nombre de libres, 
en la memoria de vuestra posteridad.

MONTEVIDEO IMPRENTA DE PEREZ, AÑO DE 1821.
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3

CEVADILHA 
PARA OS

Carcundas Luzitanos no
ESTADO CIS-PLATINO

Salus Populi suprema lex esto

Ainda que se repute desnecessário molestar a atenção dos benévolos 
Leitores com qualquer dissertação acerca deste axioma, contudo estimado 
pelo amor que consagro à minha Pátria, e por conseguinte a todos os meus 
compatriotas, tocarei levemente sobre este objeto (pois que as recentes 
circunstâncias a isso me impelem) tão digno de ponderação, e que tanto tem 
merecido o cuidado, e atenção de todos os Políticos.

Nada seria capaz de incitar meu rude, e limitado engenho a tomar sobre 
si o grave peso da demonstração, que vou fazer a não ser o amor devido à 
Pátria, e ao Bom Rei, que ela tanto aprecia, e o dever de Cidadão brioso, 
que jamais deve afastar-se do caminho da honra, apesar dos mais especiosos 
pretextos, que se lhe ofereçam para cimentar a sua aparente felicidade pelo que 
antes me envolver no contexto da rasteira tese, a que me proponho, reclamo 
a geral desculpa da minha insuficiência à semelhança do nosso Elegíaco*:

Et veniam pro laude peto: laudatus abunde,
Non fastiditus si tibi, Lector, era.1

Desejara ser um Cícero, um Demóstenes para orar larga e eloquentemente 
pois que a matéria é muito vasta, mas contudo, ainda que a eles não posso 
igualar-me mais do que na forma humana, e na faculdade de raciocinar (dom 
da natureza), não direi como o espavorido Troiano:

Obstupui, steteruntque comoe, et vox faucibus hoesit;2

1 Perdão peço em vez de louvor: sendo louvado mais que o suficiente / Se eu não te for, 
leitor, abominável (Ovídio, Tristes I,7,31-32).

2 Assustei-me, arrepiaram-se-me os cabelos, e a voz pegou às fauces [ou: à garganta] 
(Eneida II, 774 e III, 48).
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Erguerei minha voz movido pelo desejo de ser útil, e expenderei, quanto 
me permitam meus curtos talentos, a verdadeira doutrina; em que devem ser 
imbuídos não só aqueles, cujas ideias a natureza humana deixou embotadas, 
mas também os que se acham, iludidos pela malignidade de servis aduladores, 
a quem a cobiça arrasta a toda a qualidade de precipícios.

Sendo o bem do Povo a Lei suprema, aquele que transgredir esta Lei 
deve ser tido Réu de Lesa-Nação: esta pois será a fonte, onde beberei a largos 
sorvos a doutrina para o meu discurso.

Todo o indivíduo em cujas veias circule sangue Português, tem obrigação 
de obedecer à Soberania da Nação, e ao Rei Constitucional, que lhe coube em 
sorte, e concorrer para a conservação da integridade do Império Lusitano em 
ambos os Hemisférios; logo aquele que não cumprir religiosamente estes dois 
preceitos, abandona a salvação da Pátria, e é por conseguinte comprovado 
Réu de Lesa-Nação, e traidor ao seu Chefe.

Ora pois sendo nós todos, os Portugueses, troncos da mesma árvore, e 
membros da mesma família quanto não será apreciável estreitar os laços do 
sangue e dos interesses, que nos unem reciprocamente em ambos os Mundos? 
Todos conhecem esta verdade, ainda aqueles, que intentam embrulhar em 
maquiavélicos argumentos a perversidade de seu sistema. Desprezando-se o 
princípio, que deixo estabelecido, é impossível evitar as desastrosas comoções 
políticas, cujos resultados revertem sempre em detrimento, e ruína da Nação. 
É inegável esta verdade, todos, ainda os de mais curtos talentos estão dela 
convencidos mas que importa se a cega ambição tudo submerge em profundo 
esquecimento!! Esta sim faz cometer toda a qualidade de atentados, que o 
homem pode imaginar; bem o comprova o nosso Latino com a catástrofe de 
Polidoro, quando diz:

Quid non mortalia pectora eogis
Auri sacra fames?3

Já basta sem dúvida de preâmbulos: vamos a dar uma pitada aos Corcundas.
Retumbou em 24 de Agosto de 1820 o grito da Liberdade nas margens 

do Douro, correu depois à foz do Tejo em 15 de Setembro, atravessou o 
imenso Oceano, e alçou o triunfante colo nas praias do Brasil em 26 de 
Fevereiro de 1821, de onde, lançando a vista para as margens Orientais, 
veio ver a fiel porção dos ilustres defensores da antiga Lusitânia, e alegrar 
seus corações consternados pela desunião, que lhes obrigava a sofrer o anti-
-político Decreto do primeiro de Dezembro de 1820, obra, de certo, forjada 

3 A que não levas os peitos mortais, / Ó execrável fome de ouro? (Eneida III, 56-57).
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por Ministros, que, iludindo o Melhor dos Reis, se atreviam à sombra do Seu 
Sagrado Nome desorganizar a Máquina Política, só com o horroroso fim de 
conseguirem ver realizada a perversidade de seus intentos. Aqui chegou pois 
o nosso Sagrado garante em 20 de Março de 1821, e com ele a completa 
satisfação de todos os Portugueses amigos da Santa Causa, e o terror dos 
sectários do velho Despotismo. Nós os vimos, Senhores, aparecer depois de 
repetidas instâncias no belo quadro (ou antes seu patíbulo), que na Praça desta 
Cidade de Montevideo lhes havia preparado a sofredora, honrada, aguerrida, 
e nunca bem elogiada Divisão de Voluntários Reais de El Rey, para nos seus 
braços os receber no meio da maior alegria, e afabilidade; sim, Senhores, nós 
os vimos aparecer, repito, pálidos, trêmulos, balbuciantes, e no meio destes 
transportes || animus meminisse horret, luctuque refugit!||4 ainda desejosos 
de fazer retrogradar com maquiavélicos argumentos os passos, que a briosa 
Divisão acabava de dar para se eximir da degradação que se lhe decretara. 
Mas que Lógica suspicaz seria bastante para afastar do caminho da honra 
os legítimos descendentes dos Gamas, dos Albuquerques, dos Mascarenhas, 
dos Castros, e outros, que salvam seus Nomes das águas Leteas? Eles pois 
inabaláveis em seu projeto, rechaçaram as fúteis invectivas dos desacordados 
pregadores da carunchosa doutrina, e no meio do maior entusiasmo, ao som de 
crebros vivas à nossa Santa Religião, à Constituição, e ao Rei Constitucional, 
ataram o nó da estreita união com os irmãos de sua Cara Pátria nó, que a 
cortante espada do Despotismo tinha desatado pelo monstruoso Decreto já 
referido: ali mesmo para precaver qualquer empecimento na administração 
dos seus negócios, a Divisão elegeu e apresentou ao General Barão da Laguna 
(a quem nomeou Presidente) os membros, que deviam formar um Conselho 
Militar, que revestido de autoridade delegada pelos Corpos, de quem era 
Representante, minorasse a responsabilidade dele General e o coadjuvasse nos 
onerosos trabalhos do Governo e direção da mesma Divisão. Foi esta medida 
aceita, não por sua vontade, porque se acabava de jurar a Constituição, era 
depois de haver esgotado todos os esforços em contrário, escusando-se até a 
comparecer em um tão solene ato, mas porque os interesses de alta política 
assim o exigiam. Ah! Senhores se a justiça, a razão e o dever não sustentassem 
este edifício tão majestoso, há quanto tempo a malignidade dos seus contrá-
rios o teria derrubado! Foi pois o Conselho Militar erigido pela necessidade 
de sustentar os irrefragáveis direitos da oprimida Divisão, e apoiá-la contra 
os Deputados do decrépito Governo, os quais ressentidos do desprezo, com 
que tinham sido recebidas suas acrisoladas práticas, não deixariam de estudar 
novos meios de vingar-se de uma tão alta ofensa.

4 Aborrece ao espírito lembrar-se [disso] e foge do luto (Eneida II, 12).
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Participaram-se a El Rei, e ao Soberano Congresso os plausíveis aconte-
cimentos, que aqui tiveram lugar no dia 20 de Março de 1821, e receberam 
nos benignos, sábios e generosos Corações dos Pais da Pátria o acolhimento, 
que demonstra o Ofício de 21 de Julho do mesmo ano.

A pesar da aceitação, que perante o Soberano Congresso teve o proce-
dimento desta porção de Tropas, que sempre iguais a seus antepassados não 
podiam deixar de olhar com execração a afronta, que se lhes fazia, em as 
separar do Exército de Portugal, de que fazem parte integrante, e de onde se 
acham destacadas; em lhes cortar totalmente as esperanças de ver, e estreitar 
em seus braços as consternadas famílias que haviam deixado, e cuja saudade 
ainda um dia esperavam saciar; e finalmente as privar da fruição dos bens 
que a Providência ali lhes outorgara, por meio de um passo tão anti-político, 
e dado sem ser consultada a sua vontade, não pode um tal sucesso ser 
tragado pelo General Barão Laguna, e seus sequazes, os quais já previam o 
entorpecimento que iam a ter os majestosos voos que até então remontavam, 
logo que se lhes cortassem as asas dos Contos de réis para despesas secre-
tas, e outras muitas frioleiras, que é escusado relatar, por serem (como diz 
o adágio) tão calvas que lhe aparecem os miolos, as quais se não tivessem 
tão descaradamente praticado, suspenderiam os passos que deram os dois 
Regimentos de Infantaria, que sendo filhos da austera disciplina de Lorde 
Beresford, jamais saberiam cometer excessos insubordinados, a não serem 
arrastados pela força da exasperação, a que (em um País tão remoto dos 
Pátrios Lares) os chegara a enorme dívida de seus soldos, que já ascendia a 
22 meses e sem esperança de diminuição!!! Assim mesmo naqueles repentes 
vertiginosos brilhou sumamente nos Soldados a poderosa Lei dos Exércitos! 
Não me servirei de argumentos elevados para apoiar minha asserção, pois 
acho suficientes os dois seguintes fatos:

1° O Segundo Regimento de Infantaria alarmando-se na noite de 23 de 
Julho do ano passado (estação aqui hiemal) pelas 9 horas da noite no quartel 
denominado do Seco para vir a Montevideo reclamar o pagamento de seus 
soldos, tendo apenas chegado às Três Cruzes (uma légua de distância, pouco 
mais ou menos) às 3 da manhã, ali ficou firme à voz do Coronel, esperando 
o Barão da Laguna, o qual com suas ilusórias promessas o tranquilizou e fez 
voltar ao acantonamento debaixo da melhor ordem e no maior sossego e 
subordinação. 2° O Primeiro Regimento da mesma Arma reunindo-se para 
igual fim (por que ainda se não tinham tomado medidas para curar o mal 
existente) na noite de 31 de Dezembro do dito ano, conservou tal sossego 
(mirabile dictu!)5 e escutou tão subordinadamente o General Lecor, que os 

5 “Espantoso de se dizer!”.
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habitantes deste Povo só no dia seguinte souberam do acontecimento. Outras 
muitas mazelas se têm agora descoberto pelos procedimentos ulteriores 
daquele General e seus pedagogos: farei menção de uma que vem a proposito. 
¿Que tal é a ronha que encerra a 19 Base da Incorporação deste Estado ao 
Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves Constitucional? Continuará en el 
mando de este Estado el Senhor Baron de La Laguna. ¿Haverá porventura 
quem deixe de formar uma ideia clara do maquiavelismo com que foi ditado 
o contexto desta Base, e que não conheça o por que ela foi colocada entre as 
21 que contém a dita Incorporação? Não Senhores, todos se ergueram já do 
profundo letargo em que jaziam. Malfadados Habitantes do Estado Cisplatino, 
se entre vós ou vossos Representantes houvesse naquela ocasião algum, a quem 
a Providência concedesse o dom de espírito profético, não existiria a décima 
nona Base na Incorporação que vós fizestes; outra sim a substituiria que vos 
desse esperanças de melhor sorte! Ainda não para aqui a vossa infelicidade: 
para mais se malograrem as esperanças de todos os Orientais amantes da sua 
Pátria, foi dar-se a um dos pregadores da velha doutrina a Comissão de apre-
sentar às Cortes em Lisboa os Tratados da vossa aliança com os Portugueses, 
pois que este munido de instruções adequadas ao intento, deixou-se perder o 
rumo, e navegou de acordo com o Comandante do navio ||que já ia peitado 
para isso|| para o Rio de Janeiro, onde chegou com a capa de arribado para 
o bom êxito do projeto em companhia do Deputado o Doutor Obes, o qual 
devendo defender vossos direitos em Portugal vos foi vender naquela Corte 
ao seu corrompido e corrompedor Ministério, que contra todas as Leis tem 
arrastado o inexperto Filho do Melhor dos Reis, o Delegado do Seu poder 
no Brasil, a privar a Seu Augusto Pai, e Rei da maior Parte da Monarquia, 
dissolvendo a integridade do Império Lusitano! Oh execrandos Ministros! 
Vós já sois Réus de Lesa-Nação! Em vós devem recair todas as maldições da 
Pátria! Vosso hálito empestado atravessando o Atlântico veio infeccionar o 
fértil terreno deste Estado, que à sombra da honrada Divisão de Voluntários 
Reais tornava reviver do meio de suas ruínas!! O General Barão da Laguna 
não se atreveria a dar o passo de que somos expectadores se não tivesse o 
vosso apoio, e o das Ordens e Decretos que vós talvez tenhais feito subscrever 
ao Senhor Dom Pedro de Alcântara, pegando-lhe até na mão como disse um 
Deputado em Cortes. 

Mas ah! General cobarde, e indigno dos títulos honras e glória, que a 
abandonada Divisão lhe granjeou! Este homem venal remordido pelas arbi-
trariedades que aqui praticara, e temeroso de ir comparecer um dia perante o 
Justiceiro Tribunal, onde havia de dar estreitas contas da sua Comissão, tratou 
de negociar com o Ministério do Rio de Janeiro a venda da desafortunada 
Divisão estudando de dia e de noite ajudado de seus satélites a maneira por 
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que havia de lançar-lhe os ferros, que há dois anos lhe encobria debaixo de 
aparentes promessas, e o teria conseguido se não existisse o Conselho Militar 
(caso provado pelos recentes sucessos) a quem jamais pode fazer arredar do 
caminho da honra.

Não se achando pois com ânimo de acometer cara a cara os Representantes 
de uma porção de Tropas cujo caráter firme e incorruptível jamais saberia 
apoiar os projetos de inovação a que ele estava deliberado, trata de dourar com 
especiosos pretextos as refinadas intenções que maquinava: expede a Ordem 
do Dia número 39 em que recomenda uma exata obediência às suas Ordens 
em Conselho Militar; repreende pela de número 45 a falta de consideração 
praticada no seu Quartel General por um seu Ajudante de Ordens em desabono 
do mesmo Conselho; tendo já antes feito publicar a de número 37 em que 
dispunha a marcha do Batalhão de Artilharia a pé para a Praça da Colônia 
do Sacramento, a cujo Governador manda avisar de que será substituído 
pelo Major Vicente Antônio Buys a quem entregará o Comando da Praça 
retirando-se a Maldonado com o seu Batalhão o primeiro de Caçadores; e a da 
Companhia de Artilharia Montada da Corte para Mercês e relevar o segundo 
Batalhão daquela Arma, que devia recolher a Montevideo, e isto porque se 
deviam achar próximos aos portos de mar para embarcar para Portugal em 
consequência das Promessas de Sua Majestade El Rei o Senhor Dom João 
Sexto. Postas em prática estas delineações sai de Montevideo no dia 11 se 
Setembro próximo passado pretextando frívolas razões; abandona a heroica 
Divisão, sim Senhores, aquela que lhe granjeara do Nosso Bom Monarca 
tantas honras, tantos interesses, e para dar princípio a seus pérfidos planos 
expede de Canelones uma ordem para ser executado o Decreto a ela junto 
de Sua Alteza Real de 14 de Agosto antecedente (Decreto que motivou a sua 
saída, apesar de que diga havê-lo recebido naquela ocasião, e que começando 
por uma longa série de vilipêndios e impropérios, termina em mandar cassar 
o Conselho Militar único apoio da mísera Divisão) e pôr-se em prática a 
dissolução repentina desta porção de aguerridas Tropas que tanto empeciam 
o seu atraiçoado projeto, e do desacordado Ministério do Rio de Janeiro! De 
Canelones passa a São José, aonde armando o bem ideado laço da Ordem do 
dia 27 predito Setembro (em que esgrimiu com pulso a espada da eloquência) 
ao rebanho que abandonara, pode caçar algumas ovelhas ranhosas, cuja 
maior parte se tinha obstruído nos campos de Zamora etc. Onde encheram 
o bandulho à medida do seu desejo. Já se não precisa a reunião dos Batalhões 
de Caçadores; já se não trata de fazê-los embarcar com os mais Corpos da 
Divisão, só se excogita o modo por que hão de ser dissolvidos, para que lhe 
não possam estorvar os malvados planos que na mente resolve. Ah! Caçadores 
nimiamente crédulos, vós, se não vos tivésseis negado a prestar a cooperação 
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dos vossos Representantes no Conselho Militar, e se, cerrando os ouvidos à 
intriga e pondo de parte passadas indisposições, vos unísseis a vossos irmãos de 
armas ajudando-os a repelir o fero jugo, que de antemão traçara a malignidade, 
não estaríeis a ponto de privar-vos da glória e bom acolhimento que lhes 
está preparado nos beneméritos Corações dos Pais da Pátria, e do Nosso 
Bom Rei; e vos pouparíeis as lágrimas que talvez não poucas vezes tenhais 
derramado quando no calor de vossos desgostos e amarguras vos lembrardes 
de que é esta remuneração que os perversos destinam aos serviços por vós 
feitos no largo decurso de 16 anos de laboriosas campanhas, vós sim como 
incautos vos ides deixando arrastar ao precipício de que jamais saireis, e a 
que vos conduzem comprometimentos quiméricos e que nada valem quando 
se trata da salvação da Pátria; o vosso crédito assim manchado jamais poderá 
purificar-se da baixeza em que se despenha: se a vossa força física ainda hoje 
existisse, não poderíeis vos ser arrastados a cooperar para desmembração 
do Império Lusitano, o que agora tem infalibilidade real quando se intente; 
capacitai-vos pois destas verdades, e conhecei com evidência que se vossos 
Comandantes não se achassem já desnaturalizados, e por isso decididos 
a concorrer para a desunião da integridade da Monarquia, eles saberiam 
sacrificar os interesses aqui granjeados pela salvação da Pátria, e pela Pessoa 
do Nosso Legitimo Rei, a Quem contra todas as Leis divinas e Humanas 
tratam de atraiçoar à custa de vossa honra, e pessoas. Ah! Parece-me estar 
já ouvindo os execrandos anátemas que contra eles hão de proferir vossas 
famílias quando ouvirem da boca de vossos camaradas o fatal destino da 
vossa sorte, e no meio de tanta desesperação derramar copiosas lágrimas 
pela saudade de vossa ausência ao passo que virem ser recebidos pela Cara 
Mãe Pátria entre mil demonstrações de júbilo esta porção de filhos amantes e 
leais, que não se desviando do caminho da honra souberam superar as tramas 
que os malvados lhe urdiram: não queirais pois privar-vos de tanta ventura; 
embora vos pintem com especiosas cores os mimos que ides ter no Rio de 
Janeiro, nesse pélago de inovações e desordens aonde querem dirigir vossa 
viagem; vede que sois poucos e desunidos de vossos Irmãos sofrereis toda 
a qualidade de ludíbrio que se vos faça, sem poder evitá-lo; tomai medidas 
decisivas enquanto é tempo, e não vos deixeis chegar à borda do precipício a 
que vos arrastam, porque então será inevitável a vossa própria ruína; vinde 
unir-vos a nós; ah! Não hesiteis, decidi-vos de uma vez, Caçadores, vinde ter 
parte nas ditas que nos esperam, não queirais dar perante o Mundo inteiro um 
testemunho de ingratidão a vossos amigos a vossas famílias e mais que tudo 
à vossa Cara Pátria; não vos deixeis iludir por mais tempo, correi a unir-vos 
a vossos Irmãos de Armas, e ireis com eles receber entre mil vivas o honroso 
título de Beneméritos da Pátria; não queirais desmentir à face do Universo 
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o caráter fiel de Portugueses; livrai com este último passo a vossa reputação 
da denegrida mancha que intentam lançar-lhe esses traidores da Pátria, esses 
Réus de Lesa Nação, que tão decididamente têm abraçado a Independência 
proclamada no Rio de Janeiro.

E vós, oh Voluntários Reais, em cujos peitos embaçaram os desvairados 
planos do tirano que pretendia sacrificar-vos, vós que dando as mãos tendes 
formado o inexpugnável baluarte, à sombra de cujos muros está refugiada a 
vossa honra e a vossa dignidade, não retrocedais um só passo em vossa marcha: 
embora a malignidade excite seus perversos Agentes, para fazer-vos perder 
a confiança que tendes no benemérito Chefe que elegestes, e no imparcial, e 
incansável Conselho Militar a quem deveis hoje em dia a vossa isenção: vós 
mesmos oculares testemunhas dos recentes fatos bem tendes conhecido o 
veneno que encobriam suas danadas intenções, e o comprometimento a que vos 
arrastavam: o bando servil dessa cáfila sanguinária já vedes como assustado 
só trata de escapar-se ao rigor das Leis depois que se viu descoberto: estai 
firmes, Portugueses, este Nome só baste para conter-vos dentro dos limites que 
deveis guardar: concorramos todos nós os que temos a glória de haver nascido 
dentro dos muros da heroica e aguerrida Lusitânia, concorramos sim para a 
salvação da nossa Pátria: não alcemos contra ela nossos braços à semelhança 
desses filhos bastardos e mal agradecidos, que à vossa vista mesmo só tratam 
de atraiçoá-la: deixemo-los pois confundidos no abismo que eles cavam com 
suas próprias mãos, e onde pronto hão de submergir-se: fujamos, ainda que 
acompanhados da compungente saudade de deixarmos um Povo a quem tanta 
consideração devemos, de um Povo malfadado, a quem se intenta roubar a 
doce paz que o vosso abrigo lhe granjeara, e abrir de novo as mal curadas 
cicatrizes aplicando-lhe em lugar de salutífero bálsamo, a venenosa cicuta; 
fujamos sim de seu hálito empestado para o seio da nossa Cara Pátria, vamos 
ali gozar das delícias de uma Constituição Liberal, enquanto eles agrilhoados 
pelos dourados ferros do mascarado Despotismo gostam os venenosos frutos 
que se estão sazonando na Árvore da Independência plantada pela facção 
do Rio de Janeiro.

Um Tabaquista Constitucional.

MONTEVIDEO: Imprenta de Torres. Año de 1822.
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4

EL CONCILIADOR
o

EL AMIGO DE LA PAZ
A LOS

NUEVOS PUBLICISTAS.

Estoi hace días observando desde el rincon de mi casa, que abusais de 
la libertad de imprenta. Vuestras plumas, en todos vuestros escritos, parece 
no tienden a otro objeto que al de zaherir el honor de las personas, injuriar 
las familias, manchar recíprocamente vuestra reputacion, y chismografear en 
público las ocultas flaquezas mal entendidas de una porcion de sujetos todos 
por mil títulos apreciables. Estoi previendo que despues de esta tempestad 
de papeles impresos e infamantes, habéis de venir á parar en una lluvia de 
palos unos con otros. Que vuestro encono, llegando á hacerse implacable, 
producirá el desorden, arraigará la enemistad y venganza entre las familias, 
y en una palabra, desterrará para siempre aquella dulce paz y encantadora 
tolerancia que disfrutamos al presente. Con el solo fin, pues, de ver si puedo 
cortar el revesino al juego disparatado de los insultos personales que habeis 
empezado a jugar con indiscrecion, es que tomo la pluma para criticar 
imparcialmente los excesos de vuestras producciones.

El autor del papel titulado, Una conversacion ha delinquido contra 
la decencia pública ridiculizando groseramente á D. Gonzalo Rodriguez 
Brito y otros, llamandoles ignorantes, trompetas, asnos etc. Porque si las 
opiniones de D. Gonzalo son contrarias a las del autor de la Conversacion, 
¿las reformará Brito ó las canviará por haberle llenado de improperios? No 
por cierto. Este no es el medio de hacer procélitos, ni el de robustecer el 
partido que se propone la Conversacion. Este medio solo conduce á dividir 
los ánimos, á ecsasperarlos, y á faltar al respeto que se debe tener en público 
á las personas. ¿Que fin puede haberse propuesto el autor de la Conversacion 
diciendo que D. Gonzalo de Brito ha sido mozo de pulpería, carpintero, y 
que ahora la echa de caballero y de político? Ninguno que no sea el soez de 
desacreditarlo. ¿Es acaso alguna bajeza el ser un hombre pulpero ó carpintero 
ó el ejercitar cualquiera de las artes mecánicas? Estoy seguro que no; porque 
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ya se acabaron los tiempos de barbarie y despotismo; porque las luces del 
siglo han destruido esas distinciones odiosas de señores y esclavos, y solo 
se distinguen ahora los hombres por su buena o mala conducta, por sus 
buenos ó malos servicios. D. Gonzalo de Brito tiene para mi un merito muy 
relevante con solo saber que ha ejercido dichos empleos. Esto prueba hasta 
la evidencia, que ha empleado su mocedad en el trabajo á que todo hombre 
esta condenado por especial mandato de Dios, y no en la holganza, en la 
truhanería y gandulería, como la están empleando varios individuos en esta 
ciudad que debían recogerse por una ley de buen gobierno.

La respuesta que, en desquite al papel titulado la Conversacion, ha 
publicado D. Gonzalo de Brito, es insultante, atrevida, denigrante y de 
aquellas que se llaman imperdonables, porque injuria á una multitud de 
personas de la primera respetabilidad; pues, aunque no las nombra con sus 
nombres, las dá á conocer tan á las claras, por lo picante de su sátira, que no 
hay mocito de tienda que no las pronuncie con sus nombres y apellidos. Ha 
incurrido cabalmente en la misma desfachatez criminal que sus antagonistas, 
contra quienes tan amargamente se queja. ¿Que le importa á D. Gonzalo Brito 
ni á nadie, el publicar por la prensa que fulano y mengano han sido pobres 
antes, y que ahora son ricos? ¿Es la pobreza algún descredito? ¿No está él 
en el mismo caso? Esto prueba, como he dicho antes en su favor, que han 
sido laboriosos en su mocedad y no vagamundos ni holgazanes. Esto solo 
los hace mas apreciables que las distinciones de condados y marquesados 
que disfrutan otros á costa de los infelices pueblos.

Que interés tiene D. Gonzalo Brito en publicar en su mordaz respuesta 
que un tal sujeto vive á expensas de su suegro? Está acaso él encargado de 
dirigir el gobierno económico de esa familia, ó de dar la plata para que vayan 
á la plaza? Es de su incumbencia el publicar que tal sujeto es quebrado, ni 
que el otro ha sido oficial de sastre? Esto no es mas que una chismografía 
malignante y un desquite imprudente. Si en su respuesta á Una Conversacion 
hubiera contestado en los términos que yo lo acabo de hacer á su favor, 
hubiera seguramente merecido el aprecio general, y hasta el de sus mismos 
enemigos: no hubiera perdido la tranquilidad de su espíritu, ni hubiera 
alarmado contra sí, esa multitud de familias que se consideran justamente 
ofendidas por su mordaz publicación.

El Sr. Dr. D. Bernardo Velez ha pecado de ligereza y no ha procedido con 
arreglo á la alta consideracion con que le respetamos, por haberse injerido 
en la ecena á representar el papel del inocente. ¿Y con que fin? Con el solo 
de decir al público que él no es el que ha trabajado la respuesta publicada 
por D. Gonzalo de Brito. ¿Y en que papel le han dicho al Sr.Dr. Velez que 
él es el que la ha trabajado? En ninguno. Pues venga V. acá, corazon de 
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pichon: no sabe V. que escusatio non petita est acusatio manifesta.1 Pues 
sepa V. que así lo creen los mas por la sola razon de haberlo V. negado sin 
haberselo nadie atribuido en público. Yo estoy convencido que V. no ha sido 
aunque su negativa intempestiva es prueba afirmativa. Pero supongamos 
por un momento que V. lo ha trabajado ¿ qué cuidado puede dar á V. el 
que el público sepa ó diga que V. lo ha trabajado, si el papel se ha impreso 
en virtud de haberlo presentado y firmado D. Gonzalo Rodriguez de Brito? 
La indignacion, si la merece el papel, recaerá siempre contra d. Gonzalo 
que lo ha firmado, y no contra V. El otro motivo de queja que V. insinua, 
sobre que algunos han querido decir que V. no es buen americano, tiene V. 
mil razones para quejarse; y si V. no insistiera en convencer lo contrario, su 
silencio seria una confesion de lo que dicen con tanta injusticia; pues por mi 
parte estoy seguro que V. no tiene tal tacha.

Pero volvo á mi principal objeto que es cortar si puedo las desavenencias 
que se han empezado á suscitar entre diferentes familias por haber faltado 
en público al respeto de las personas. Estoy previendo que si los nuevos 
publicistas que se han aparecido de repente en esta plaza, no tratan de escribir 
sus producciones con la tinta de la moral pública, y con la pluma del respeto 
á las personas y á las familias, veremos bien pronto la mas encarnizada guerra 
de unas familias contra otras; y en ese caso, las debilidades mas reservadas 
de las familias mas respetables se pondrán de manifiesto, por medio de la 
prensa, á todo el mundo que nos observa; y los amigos del orden y de la paz 
nos veremos en la necesidad de abandonar nuestro patrio suelo y buscar un 
asilo en pueblos extraños.

No quiero decir con esto, que dejen los hombres de escribir y manifestar 
sus opiniones políticas, segun cada uno las crea mas conformes al bien general 
del país; todo al contrario: sino que respetando las personas y la moral 
pública, contraigan sus producciones á las cuestiones de derecho y de pública 
conveniencia, que son las del día, y las que dan motivo á esta escandalosa 
guerra de papeles. Si yo perteneciese á alguno de los partidos me propondría 
discutir las siguientes proposiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Primera.–Utrum si el gobierno del Janeiro, habiendose declarado 
independiente del reino de Portugal, tiene derecho á continuar la ocupación 
de esta provincia, ó á su agregacion al nuevo imperio del Brasil con arreglo 
á los artículos de la incorporación.

Segunda.–Utrum si esta provincia podrá ser mas feliz estando 
incorporada al gobierno del Janeiro, que quedando independiente de aquel 
y gobernandose por si misma.

1 Uma justificativa não solicitada é (auto)acusação declarada.
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Tercera.–Utrum si esta provincia puede ser mas feliz constituyendose 
en estado particular é independiente de las demas provincias del Rio de la 
Plata, que entrando en la alianza de Buenos Aires y las demás provincias.

Ventiladas estas proposiciones pasariamos luego á discutir otras que 
son consecuencias de estas, y de absoluta necesidad para desterrar todos los 
obstáculos que se oponen á la felicidad y seguridad de este país.

Escríbase sobre esto largo y tendido, y presentense francamente todas 
las razones que se encuentren en pro y en contra, pero con decoro, claridad 
y moderacion, y sin personalizarse con persona alguna. Este es el medio de 
ilustrar al pueblo y de hacerle tomar unos parte activa en la presente cuestion, 
puesto que su solución es la que ha de formar su felicidad ó infelicidad futura; 
pues estando ilustrado abrazará indudablemente aquella parte que considere 
mas útil para sí. El que por este medio se resuelva à tomar un partido, lo 
sostendrá à todo trance, y sacrificará si es necesario hasta su propia vida 
por el bien y honor de su patria. Cuando el hombre se mete en algun partido 
con los ojos vendados, y solo á efecto de seducciones ó alucinado por algún 
juego de cubiletes, le sucede todo lo contrario; pues no solo le falta el 
entusiasmo necesario para sacrificar sus intereses y vida, sino que á lo mejor 
de la empresa, iluminado su entendimiento por uno de aquellos rayos de 
verdadero conocimiento de sus causas, cambia de parecer, se manda mudar 
y se va talvez à engrosar las columnas del partido contrario; volviendo así 
sus armas mañana contra los que eran sus camaradas hoy.

Insistan pues señores escritores en poner á la clara luz de la inteligencia 
del público el derecho y pública conveniencia de esta provincia. Respeten en 
sus producciones, las personas aunque sus opiniones sean contrarias á las 
suyas. No olviden que todo hombre tiene derecho á formar sus opiniones 
y publicarlas; y el que quiera quitar á otros este derecho, además de ser un 
déspota, se esclaviza á su propia opinión, pues se quita á sí mismo el derecho 
de poderla cambiar. Gobierne en un todo la razon, seguros de que esta es la 
arma mas formidable contra toda clase de errores: usen siempre de este don 
del cielo en sus escritos los hombres de todos los partidos, y verán como 
aquel que mejor lo manifiesta, hará mejor número de conversos que atraerá 
á su partido.

Espero que en lo sucesivo serán mas moderados sus escritos; que 
respetarán el honor de las personas, la paz de las familias y la desencia 
pública, y que no darán lugar á que critique otra vez sus excesos–

Montevideo noviem- }     El Amigo De La Paz.
      bre 4 de 1822.

Imprenta de TORRES.
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5

CONRESPONDENCIA
Do Brigadieiro João Carlos de Saldanha com o 

Governo Provizorio de S. Pedro do Sul.

ILUSTRÍSSIMOS E EXCELENTÍSSIMOS SENHORES.

Tendo Vossas Excelências conhecido a pureza dos meus sentimentos, e 
presenciado a lisura do meu procedimento enquanto Governador e Capitão 
General desta Província, e depois como Presidente do Governo Provisório, 
e General das Armas, não posso duvidar que estão persuadidos do quanto 
me interesso na felicidade, e prosperidade de todo o Reino do Brasil, e com 
particularidade desta Província, por isso vou expor a Vossas Excelências 
com aquela franqueza própria do meu caráter, e honra, a minha opinião, e 
participar-lhes a resolução em que estou de me retirar desta Capital com a 
possível brevidade. — Os meus assíduos cuidados, e desvelos em promover 
a felicidade destes povos, e os meus incessantes trabalhos, e esforços para 
os manter em união e sossego conservando-os na devida obediência a Sua 
Alteza Real não têm sido razões assaz suficientes para merecer do Ministério 
do Rio de Janeiro aquela confiança que de justiça me é devida, chegando o 
influxo de meus inimigos naquela Corte a conseguir que eu fosse insultado 
por aquele mesmo homem que tanto promoveu a discórdia, e anarquia 
nesta Capital a despeito da verdade, e menoscabo de minhas participações. 
Desprezei porém semelhante insulto confiado não só na inocência de minha 
conduta pública, como na imparcialidade da opinião geral destes povos os 
quais muito bem conhecem o autor de tal maquinação pelo escândalo que 
deu a esta Província de seus vícios, pelas atrocidades que praticou, e por sua 
perversa moral; julgando-me sobejamente pago de meus serviços, e fadigas 
com a glória que me resulta de ter Governado esta Província nas mais críti-
cas, e difíceis circunstâncias, conseguindo livrá-la dos horrores da anarquia, 
e conservá-la na mais perfeita paz, e tranquilidade, sendo talvez a única no 
Brasil em que não tenha corrido sangue por opiniões políticas. Esta glória 
que tanto prezo, e as demonstrações de afeto de amizade, e de confiança, 
que os habitantes desta Província têm prodigalizado comigo a ponto de me 
conferirem por voto livre, e unânime de seus Eleitores, e com geral aplauso 
os mais eminentes empregos dela; são e têm sido motivos os mais poderosos 
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para exacerbar a raiva, e inveja de meus êmulos, e instigá-los a maquinarem 
contra mim as mais baixas, e vis calúnias, sendo tal sua vileza, e maldade, que 
esquecendo-se de antigos ódios para com alguns dos homens poderosos deste 
País, se reconciliaram com eles fazendo pacto de intrigante aliança entre todos 
para cabalarem contra a minha pessoa, inventando meios de me desacreditar 
na opinião pública. Conhecendo pois por circunstâncias que têm ocorrido 
ser objeto principal dos malvados indispor-me com algumas das principais 
Autoridades a fim de promoverem a desordem, e a desconfiança cuja cizânia 
viria a ter consequências fatais para esta Província que me é tão cara, julguei 
então que era do meu dever abandonar o campo aos meus inimigos que não 
temo como soldado com a espada na mão; mas com quem não posso, nem 
quero competir em matérias de intrigas, porque sempre trilhei o caminho da 
honra em que me puseram os meus antepassados, e jamais soube acomodar-
-me ao vil, e baixo caráter de servil cortesão. Por estes motivos, e porque 
não ambiciono grandes empregos dirigi a Sua Alteza Real pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Reino uma Representação com data de 3 de Maio 
último em que pedi ao mesmo Senhor a demissão dos Cargos que exercito 
nesta Província, cuja repeti por segunda, e terceira vias como já fiz ciente a 
Vossas Excelências, e aguardando a decisão de Sua Alteza Real esperava que 
fosse atendida a minha súplica para me retirar. ––– As notícias porém que há 
poucos dias chegaram do Rio de Janeiro e o Decreto de Sua Alteza Real de 3 
de Junho passado pelo qual Manda sem ter consultado a vontade geral dos 
Povos, e as Cortes Gerais onde quase todas as Províncias deste Reino estão 
legalmente representadas, e somente com a audiência de dois Procuradores 
do Rio de Janeiro convocar naquela Cidade uma Assembleia Constituinte, 
e Legislativa a qual desde logo deverá estabelecer as Bases em que se há de 
firmar a independência do Brasil publicado por Bando de hoje nesta Capital, 
me tem persuadido que os passos políticos que acabam de dar-se naquela 
Corte se encaminham a desligar da Monarquia Portuguesa pelo menos a 
parte Meridional do Brasil, e que ofendem diretamente a Soberania Nacional: 
opinião esta minha, que tanto não é singular, que é a mesma de um filho 
do Brasil homem de luzes, amante de seu País, e que faz honra à Bahia sua 
Pátria. E como prestei juramento de fidelidade ao Senhor Dom João VI Rei 
dos Portugueses, às Cortes Gerais e Constituintes da Nação, à Constituição 
que as mesmas Cortes fizeram tendo igualmente jurado as suas Bases, não 
posso nem devo como Português aderir a um sistema, que se opõe inteira-
mente aos sagrados princípios adotados pela Nação, por El Rei, e por todos 
jurado, por cujos motivos me aproveito da liberal faculdade que Sua Alteza 
Real concede no Seu Proclama publicado na gazeta do Rio de Janeiro no qual 
concede se retirem todos os que forem de opinião contrária: considerando-me 
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autorizado a renunciar os empregos, que exercito nesta Província, e a regressar 
à minha Pátria.––– À vista pois das ponderadas razões que acabo de referir 
espero que Vossas Excelências tomando-as naquela devida consideração que 
merecem, se sirvam aceitar a renúncia que faço de todos os meus empregos, 
concedendo-me passaporte, e às pessoas constantes da relação inclusa para 
Lisboa indo por Montevideo, onde deve embarcar (no caso de não ter já 
verificado) a Divisão Militar a que pertenço a fim de regressar para Portugal, 
ficando Vossas Excelências na certeza que considerações algumas bastarão 
para me fazer desistir da minha resolução fundada no iminente risco a que 
me vejo exposto de ser comprometida a minha honra, e a fidelidade que jurei 
ao Rei e à Nação, se persistir mais tempo na posse dos empregos que exer-
cito.–––Deus guarde a Vossas Excelências. Quartel General de Porto Alegre 
13 de Julho de 1822.––Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores do Governo 
Provisório – João Carlos de Saldanha.

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.

Sendo apresentado na sessão de hoje a Carta de Ofício datada antes de 
ontem pela qual Vossa Excelência pretende que este Governo haja de aceitar 
a renúncia de todos os Empregos que Vossa Excelência ocupa atualmente 
nesta Província, e que o mesmo Governo lhe conceda Passaporte para ir por 
Montevideo para Lisboa, e a Excelentíssima Senhora Dona Maria Tereza 
Horan de Saldanha, e seu filho o Excelentíssimo Senhor Augusto Carlos de 
Saldanha, e mais pessoas constantes da relação da mesma data que ajuntou à 
citada carta de Ofício na qual Vossa Excelência se expressa que espera que este 
Governo tome na devida consideração que merecem as razões em que funda 
a sua pretensão na certeza de que considerações algumas bastarão para fazer 
desistir a Vossa Excelência da sua resolução que diz ser fundada no iminente 
risco a que se vê exposto de ser comprometida a sua honra, e a fidelidade que 
jurou a El Rei, e à Nação, se persistir mais tempo na posse dos empregos que 
exercita. É do dever deste Governo responder a Vossa Excelência na linguagem 
compatível à probidade que tanto caracteriza este Governo, e que o bem estar 
desta Província hoje mais que nunca lhe exige a respeito de Vossa Excelência 
––– Vossa Excelência no ato da sua posse assim como cada um dos membros 
deste Governo prometeu, e jurou solenemente defender, e governar com os 
outros Membros o Povo desta Província enquanto durar o atual Governo na 
conformidade em que foi instalado segundo consta da Ata. Conseguintemente 
prestado este juramento não fica mais ao arbítrio de Vossa Excelência desam-
parar o lugar que ocupa sem que ao mesmo tempo comprometa a sua honra, 
falte ao seu dever que altamente lhe prescreve o desempenho fiel da solene 
obrigação em que restritamente se acha de concorrer em tudo quanto estiver 



556

da sua parte para o bem geral do Povo desta Província, que lhe confiou o 
Governo das Armas, bem como a Presidência deste Governo, e das Juntas 
da Fazenda Pública, e da Justiça. — Nestas circunstâncias ainda que Vossa 
Excelência seja de opinião contrária às providências que Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente, e Defensor Perpétuo do Brasil acaba de dar no Seu Real 
Decreto de 3 Junho deste ano que é a maior razão em que Vossa Excelência 
funda a sua pretendida renúncia; nem por isso Vossa Excelência, está desli-
gado da obrigação de permanecer neste Governo até que o mesmo Augusto 
Príncipe, a quem o mesmo Governo jurou imediata obediência Defira como 
achar justo a pretensão de Vossa Excelência que este Governo fará subir à Sua 
Real Presença — Porquanto nenhum peso tem os argumentos feitos por Vossa 
Excelência na sua referida representação deduzidos das seguintes expressões 
de Sua Alteza Real na Sua Proclamação, quando Diz = “Aconselhai aos que 
este sistema não seguem, que se retirem porque o Brasil não abraça senão 
a honra, único alvo a que atira, e o único distintivo que distingue os seus 
filhos”. Porque estas palavras só se dirigem contra os facciosos que pretendem 
atraiçoar a Liberdade do Brasil em cujo número este Governo não contempla 
a Vossa Excelência e nem o julga capaz de entrar nele porque o considera 
muito zeloso da sua honra. —E se Vossa Excelência sucumbindo a motivos 
particulares de intrigas, que é o outro fundamento da sua pretendida renún-
cia às quais devia ser superior como foi em bravura nos combates da guerra 
em que tem ostentado o seu heroísmo, procura com este pretexto infundado 
eximir-se da ocupação dos empregos que exerce. E deve igualmente lembrar-se 
Vossa Excelência quanto este meio é indecoroso a seu dever comprometido 
pelo juramento que prestou, e perigoso ao bem estar desta Província, a quem 
a retirada de Vossa Excelência tão precipitada poderá ocasionar a anarquia, 
ou comoções populares, aliás perigosas sempre — — Pelo que este Governo 
mui positivamente intima a Vossa Excelência que de nenhuma maneira 
aceita a renúncia que pretende porque ela é das mais irregulares, e ilícita, e 
da mesma forma lhe intima que Vossa Excelência fica desde já responsável 
a Sua Alteza Real o Príncipe Regente, e Defensor Perpétuo do Brasil, e a El 
Rei por todas e quaisquer desordens, e calamidades que sobrevenham a esta 
Província antes que Sua Alteza Real assim o Determine: resolução em que 
este Governo decididamente não consente quaisquer que sejam as instâncias 
de Vossa Excelência, porquanto em um Governo que deseja consolidar a 
conservação do Estado todas as medidas são legítimas, todos os meios são 
justos quaisquer que eles sejam para a sua conservação, e existência; porque 
não há negócio mais importante que a salvação da Pátria que é justamente 
ao que tende o Decreto de 3 de Junho deste ano segundo Sua Alteza Real 
terminantemente se expressa, e não a dividir a Monarquia Portuguesa, como 
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entendem os que talvez não tenham razão para decidir em matérias de tanta 
gravidade. —— Deus Guarde a Vossa Excelência muitos anos. Palácio do 
Governo em Porto Alegre 15 de Julho de 1822. — Ilustríssimo Excelentíssimo 
Senhor João Carlos de Saldanha Governador das Armas, e Presidente do 
Governo. — João de Deus Menna Barreto, Vice Presidente. — Manoel Maria 
Ricalde Marques, Secretário. —Jose Inácio da Silva, Secretario. — Felix José 
de Mattos Pereira de Castro. — José Teixeira da Matta Bacellar. — Fernando 
José de Mascarenhas Castelo Branco. — Antonio Bernardes Machado.

Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores.

Tenho a honra de acusar a recepção do Ofício de Vossas Excelências 
com data de ontem em resposta ao meu Ofício de 13 do presente ficando 
inteligenciado da deliberação tomada por Vossas Excelências em Sessão 
do Governo, de não aceitarem a renúncia dos Empregos que exercito nesta 
Província deixando de admitir as razões, que expedi com o fundamento da 
resolução que tomei em retirar-me desta Província constituindo-me Vossas 
Excelências responsável para com El Rei, e Sua Alteza Real das desordens, e 
calamidades que possam sobrevir à Província se persistir nesta resolução sem 
que chegue positiva Ordem de Sua Alteza Real. A vista do que permitam-me 
Vossas Excelências sem faltar ao respeito, e consideração que merecem faça 
todavia algumas reflexões sobre aquelas razões em que Vossas Excelências 
fundaram sua deliberação, e com as quais supõem destruir os motivos que 
produzi em apoio de minha opinião fundada em princípios verdadeiramente 
constitucionais, e pela qual me considero na legítima obrigação de demitir-me 
dos Empregos públicos que exercito no Brasil. – Começarei pois com a minha 
costumada franqueza analisando os fundamentos em que Vossas Excelências 
firmam a injustiça, e sem razão da minha pretendida renúncia. É o primeiro 
juramento que prestei na qualidade de Presidente na instalação do Governo 
Provisório; Vossas Excelências não ignoram que antes deste juramento já eu 
tinha jurado a Constituição que se estava fazendo em Portugal, as Bases da 
mesma, e na conformidade delas fidelidade a El Rei, e ao Príncipe Regente 
do Brasil, só com a Autoridade que Seus Augusto Pai lhe conferiu; e conse-
guintemente o juramento que prestei como Presidente do Governo não podia 
deixar de ser conforme ao juramento já prestado nem outra era, nem podia ser 
minha intenção sob pena de ser um perjuro de comprometer a minha honra, 
e a minha fidelidade para com a nação, para com as Cortes, e para com El 
Rei, sendo só estes os únicos princípios que simplesmente servem de base à 
minha renúncia; o segundo é o juramento de imediata obediência a Sua Alteza 
Real ao qual só tenho de repetir o mesmo por quanto tendo Sua Alteza Real 
igualmente jurado a Constituição e as bases, é óbvio, que a obediência às suas 
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determinações foi sempre na inteligência implícita de que elas jamais seriam 
contrárias aos Decretos das Cortes, e de El Rei o Senhor Dom João VI. Como 
porém Sua Alteza Real pelo Decreto de 3 de Junho parece usurpar a parte 
da Soberania do Poder Executivo, que El Rei tem no Brasil, e igualmente o 
Poder Soberano das Cortes em quanto ele Manda convocar uma Assembleia 
Legislativa, e Constituinte no Brasil, e isto sem ouvir, nem atender à vontade 
dos Povos do Brasil, nem dos seus Deputados já reunidos em Portugal, 
violando o princípio sagrado de que a Soberania reside em toda a Nação 
em geral assim como a Sua promessa de saber a vontade dos Povos antes de 
dar tão precipitado passo indicando ao mesmo tempo em a Proclamação do 
mesmo dia que se retirem todos aqueles que não seguirem a mesma opinião, 
e sistema, parece-me que em tão críticas circunstâncias não me resta outro 
partido se não o de fiel à minha palavra, aos meus juramentos, à minha 
Nação, ao meu Rei, e às Cortes, abandonar o Brasil e voltar para Portugal. 
Eu julgo Excelentíssimos Senhores mui ocioso de elucidar uma matéria que 
Vossas Excelências entendem melhor do que eu. Mas seja o que for o certo é 
que aquele Decreto separa de Portugal quando menos as Províncias do Sul do 
Brasil, faz duas Pátrias, estabelece dois sistemas, dá um corte na Autoridade de 
El Rei, reduz a nada os poderes que tinham os Deputados Brasileiros, destrói 
os juramentos prestados estabelecendo um princípio, que concedido ameaça 
infalivelmente a Constituição de naufragar no terrível escolho do Ministério, 
pois se admite que a vontade geral dos povos deste Reino do Brasil possa ser 
expressada pelo voto de só dois Procuradores de uma Província reunidos em 
Conselho com os Ministros de Estado: Conseguintemente, eu que não quero 
ser nem perjuro, nem infiel, não posso nem devo continuar no exercício dos 
meus empregos, e muito principalmente quando Sua Alteza Real estabelece 
dois sistemas, um Europeu, e outro Brasileiro, e aconselha que se retirem os 
que não seguem este. Rogo porém a Vossas Excelências que não se persua-
dam, que motivos de displicência, ou intrigas particulares me determinaram 
à renúncia pretendida nem elas são causa suficiente para um tal efeito.

As circunstâncias são por extremo críticas, o negócio é mui delicado pois 
trata-se da honra que é o objeto de mais ponderação que a própria existência.1 
Enquanto a responsabilidade em que Vossas Excelências me querem constituir, 
eu a julgo inadmissível, porquanto não deve haver receio de anarquia uma 

1 O texto proveniente da Biblioteca Nacional do Uruguai termina aqui. A correspondência 
completa do brigadeiro com o governo provisório do Rio Grande do Sul foi publicada 
na Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul, n. 7, set. 1922, p. 202-226, sob 
o título “Correspondência do Brigadeiro João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun 
com o governo provisorio”, de onde se tirou a continuação da carta. Os organizadores 
agradecem à professora Ana Frega pela indicação dessa publicação.
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vez que as rédeas do Governo se conservam nas mãos de sete Membros tão 
dignos como Vossas Excelências, e havendo na Província Oficiais Generais 
tão beneméritos que a conservarão em sossego e manterão a ordem pública. 
E por conseguinte, à vista das ponderosas razões que tenho expendido, e que 
deixo à consideração de Vossas Excelências insisto na minha justa pertenção 
da renúncia de meus Empregos, tornando exigir de Vossas Excelências o 
passaporte requerido, Deus guarde a Vossas Excelências. Quartel General de 
Porto Alegre 16 de Julho de 1822. Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores 
do Governo Provisório. João Carlos de Saldanha. 

Paulo se tinham de sua cabeça adiantado a executá-lo, sem que existisse, 
visto que muito desejavam, bem como outras Províncias, que já trabalhavam 
para verificá-lo; acrescendo além disto, que as Cortes não sabiam então dos 
acontecimentos de 26 de Fevereiro de 1821, e só sim dos de 20 de Janeiro no 
Pará, e 10 de Fevereiro na Bahia; pelo que justa e politicamente davam um 
meio, legal, e antianárquico para aumentar o Partido da Constituição, contra 
o qual, não se poderá dizer: que desde que El Rei anuiu com o Juramento, 
devia tudo mudar de face, visto que as Cortes, e os Povos nunca duvidaram 
das boas intenções do nosso Legítimo e Bom Rei, mas tudo temiam dos 
malvados Áulicos, e Servis, que cercavam o nosso adorado Monarca, e muito 
temem dos que rodeiam o nosso Jovem Herói.

Ora, tendo nós mostrado a forte justiça com que as Cortes Determinaram, 
que Sua Alteza Real regressasse, perguntaremos: Que Governo devia ficar 
peremptória e provisoriamente no Brasil? Indispensavelmente aquele mesmo, 
que as Províncias já tinham instalado, e as Cortes determinaram depois, como 
consequência da retirada de Sua Alteza Real, ou de qualquer outra pessoa 
Real, se cá estivesse.

Com efeito, desde que saísse Sua Alteza todos os Governos eram iguais, 
e consequentemente nem um devia obedecer ao outro, sem que por isso as 
Províncias ficassem de asa quebrada, e visto, que as outras nunca tiveram 
Tribunais, e só os teriam (se disso gostam) em virtude do novo plano, que 
se não executou: além disto, as Províncias, que se não quiseram sujeitar a 
esta Corte, estando Sua Alteza Real; muito menos o quereriam, não estando 
Ele; pelo que, por acharem-se elas nesse estado por muito seu gosto, quando 
saiu o Decreto sobre os Governos Provinciais, fica claro, que as Cortes não 
se deviam opor a essa vontade das Províncias, porque estando recentemente 
executada, seria impolítico contrariá-la, mesmo quando o pudessem fazer, 
sem implicar contradições, e mentiras.

Tendo pois necessidade de se elegerem Governos Provinciais, era preciso 
seguir uma forma; e essa sem dúvida, devia ser semelhante à do Projeto da 
Constituição, até mesmo porque já quase a mesma coisa se achava posta em 
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prática na grande, e rica Província de Pernambuco, cujo amor próprio se 
chocaria, vendo dar-se às mais Províncias diferente forma de Governo do seu: 
tão pouco do caráter das Cortes estar sempre a mudar e por isso determinar 
nova forma, que também se aplicasse a Pernambuco, tornando a chamar 
novamente Eleitores para refazerem o que há pouco tinham feito.

Poderão dizer, que neste caso deviam deixar os Governos Provisórios, que 
existiam: porém não há nisso razão, nem o devia ser; 1º, porque o Rio Grande, 
Santa Catarina, Minas, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, e Maranhão etc. 
queriam Governos Provisórios, que ainda não tinham; 2º, porque nas outras, 
onde já eles existiam, tinham sido feitos à pressa, só atendendo-se às circuns-
tâncias daquele momento, e sem dar atenção aos votos das grandes Vilas de 
cada Província, e muito menos ao de todo o Povo, que portanto queriam, 
e querem ver um Governo, que seja eleito por muito sua livre escolha, e em 
tranquilidade, que foi o avesso do que aconteceu com os atuais Governos 
Provisórios, os quais foram arranjados clandestinamente, e com as armas na 
mão. De tudo o que se vê claramente, havia necessidade de uma providência 
geral e pronta, ainda que provisória.

Estando inquestionavelmente mostrada a necessidade do tal Governo 
como se determinou, cumpre-nos dizer algum pouco sobre a decantada inde-
pendência das partes desse Governo.

As Cortes, separaram o Governo das Armas, como acontece em Portugal, 
por destruir os malvados Governos Militares, que é o que nunca acontece, 
quando quem dá a ordem, tem também a força armada pronta para execuções 
injustas: entretanto, que tendo de ir essa ordem, ainda ao Militar Governador 
das Armas, este, se vê que é ordem ilegal, e injusta, faz isso notar, porque 
também tem a responsabilidade, se fizer executar ordens ilegais. O Brasil 
tem grande experiência destes despotismos, os quais não eram tantos em 
Portugal, por ter há muito esta separação de Autoridades; mas o Brasil, ama 
a Escravidão, e por isso o deixaremos.

As Cortes, separaram no Governo das Províncias o Judicial; 1º, porque 
segundo um artigo das Bases, deve este corpo ser independente, e obrar livre. 
2º, porque é assim que se governa um País livre, evitando que torne a acontecer, 
como em tempo dos Capitães Generais, que eles buliam em todos os ramos, 
e faziam o que queriam; que é o que não acontecerá com a separação das 
Autoridades, ligadas somente pelos deveres marcados pela Lei, e conservados 
em harmonia, pela superioridade da Junta Provincial, que tem a atribuição 
de suspender, ou mandar devassar das Autoridades, que prevaricarem. Quem 
quer mais que isto, quer Despotismo.

As Cortes separaram a Junta da Fazenda, para que o Governo Provincial 
não se torne um Régulo, nem ponha-se a pintar Palácios, ou a consumir as 
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rendas, sem se importar com as despesas gerais da Nação, que toca a toda ela: 
uma Nação bem governada deve ter um centro de finanças; donde dimanem 
todas as ordens relativas a elas; e tal seria, e é a pretensão deste Rio de Janeiro 
sobre as outras Províncias, entretanto que a quer negar à Nação representada 
em Cortes. É pois evidente, que se no caso de querermos Constituir Nação 
independente, e separada, é que devemos levar a mal que as Cortes mandem 
assim centralizar as rendas da Nação.

Nem por isso se pode dizer que ficam as Províncias inibidas de fazer todas 
as suas despesas necessárias, e de representar sobre as outras que quiserem 
fazer com o restante de seus réditos, pagas as despesas públicas e gerais da 
Nação pro rata: hoje as Cortes não podem meter os réditos nas mãos dos 
validos, como acontecia dantes, onde tudo era mancomunamento, e acontece 
aqui com Estados Maiores, Oficiais de Secretaria, Afilhados etc.; hoje, tudo 
muda com boas leis de fiscalização, e liberdade de Imprensa, que corta abusos, 
bem longe de os promover, e de fazer extraviar os dinheiros.

Não hão de pois ter lugar os inculcados choques entre as diferentes 
Autoridades, assim estabelecidas, e que satisfaçam, como ordena o Decreto, 
as mútuas e justas requisições: pelo contrário só desta forma haverá equilíbrio 
para manter o Sistema estabelecido, evitando os Despotismos, que continu-
ariam, se tudo só dependesse do Governo Provincial que nesse caso seria o 
mesmo um Capitão General Baxá de sete caudas, ou cabeças. Haja vista ao 
que tem acontecido ao Governo de São Paulo, e ao deste Rio de Janeiro: Em 
suma, tal é o Governo das Províncias do Reino de Portugal, e não sabemos 
por que as Províncias do Reino do Brasil querem ser melhores, ou para dizer, 
querem ter despotismo no tempo da Constituição; pois tal é todo o Governo 
central, sem Cortes que lhe sirva de freio, tão preciso, especialmente por estar 
muito longe delas: os Despotismos dos Ingleses na Nova Holanda, na sua 
grande Companhia das Índias, assim o provam.

Como íamos falando os meios com que os servis de galões, de anéis, de 
saias, e de solidéus puderam iludir os Povos contra as Cortes, nosso único 
Paládio Constitucional, nos parece estarmos ouvindo em seus furiosos brami-
dos dizerem: nesse caso se devia estabelecer uma Regência, que fizesse nosso 
Governo central; porém nós não deixaremos sem resposta: o Brasil tinha 
essa Regência, e todavia separaram-se: é contudo verdade que ele precisa de 
umas Cortes, como lembrou a Carta do Amigo da Razão ao Reverbero: é 
verdade que sob estas Cortes Particulares devem haver duas Regências, no 
Ceará, e São João d’El Rei, por exemplo; porém tudo isto é em Cortes, que 
se determina com assistência de toda a Deputação, pois é Lei Fundamental, 
entretanto, que no nosso caso em questão, tinha-se de determinar uma provi-
dência interina, e pronta, como fica demonstrado. Ora, uma Regência capaz 
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de reunir as Províncias do Brasil (ponto do objeto), enquanto nas Cortes se 
não completava sua Representação Particular, para informar e decidir com 
os mais Deputados, sobre esse Negócio, só se fosse composta de Membros 
das diversas Províncias, eleitos como as Juntas Provinciais; e sendo assim, 
só em oito meses, pelo menos, é que se poderia arranjá-la; entretanto que a 
ida de Sua Alteza Real pedia mais pressa, segundo o conhecimento que nesse 
tempo tinham as Cortes sobre a vontade geral do Brasil: pelo que, não era 
admissível, ainda lembrando esse único expediente capaz de produzir efeito, 
visto que qualquer outro, não tinha probabilidade de produzir, como se colhe 
do que tem havido, ou de já terem-se separado do Rio de Janeiro, apesar da 
Regência de Sua Alteza.

Em segundo lugar, a experiência dos tempos, e bem modernos devera no 
caso de assim lembrar, ter mostrado às Cortes o risco que corria a Liberdade 
do Brasil centralizando por essa forma seu Executivo, sem a forte e próxima 
Sentinela do Legislativo (atendei Constitucionais): devendo ainda acrescer a 
tudo isto, que este último Negócio, e todos os que jogam com ele, exigiam 
a presença da completa Deputação do Brasil e Nação, para ser tratado em 
Cortes Gerais e Constituintes, por isso que é Negócio que diz respeito às Leis 
fundamentais, e que há de influir e assegurar a União, e Relações dos Reinos 
Portugueses: (disfarcem-nos a repetição).

Ora, digam-nos agora, Senhores amantes da liberdade do Brasil, ao qual 
amamos de coração, entretanto que vossas mercês o amam por entenderem 
que lucram em tal dizerem: São as Cortes as que nos querem escravizar, ou 
são Vossas Senhorias, cada uma das quais se dá bem com cinco, e sete pingues 
Empregos, que os engorda, e emagrece os Povos, que com o comércio se 
acham oprimidos de tributos, impostos, e posturas de Câmaras, para saldar 
o grande déficit, todos os dias aumentado com Oficiais do Estado Maior, e 
outras despesas, que tudo se deve ajuntar à grande dívida, que foi feita para 
vossas mercês comerem, sem se importarem que custasse o suor do rosto dos 
Povos? Andem; digam quais são os que querem escravizar. Digam, digam.

Tudo, que temos dito, serve também de explicar os motivos por que 
nossos Honrados Deputados não se opuseram a tais Deliberações, que seriam 
excetuadas se não tocassem nos prejudiciais Tribunais (sobre que falaremos 
ainda), e Secretarias, únicas perenes fontes de felicidade para os repentinos 
Amantes da liberdade do Brasil, ou do louro recheio de suas vastas, e caninas 
algibeiras, que quando não existiam aqui, foi o tempo em que rodavam as 
meias doblas; que até não achavam às vezes, quem as quisesse trocar.

Mas queremos supor momentaneamente, que as Cortes promulgaram tais 
Decretos com vistas de ambição sobre o Brasil. Devíamos, ainda assim, insultá-
-los? Não ensinamos com isso aos Povos, desobedecerem às Autoridades, 
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e consequentemente desobedecerem às desta Corte, quando a isso forem 
incitados, ou quando entenderem que o devem fazer? Não é por esta forma, 
que se vai dando princípio a meter os Povos em anarquia? Não pede a boa 
razão, e sã política, que primeiro se esgotem os termos e meios de Decência, e 
Prudência, especialmente em negócios, e circunstâncias de tanto melindre, em 
que a Europa há de decidir? Porventura, quando El-Rei, ou Sua Alteza Real 
enganados pelos Áulicos, e Servis, e Ladrões, fizeram tantas inauditas injus-
tiças, eram logo desobedecidos, e insultados? Não pede a Justiça, e o Amor 
da Pátria, que cuidemos em cimentar a nascente Autoridade Constitucional, 
se é que a queremos e a Constituição?

Sim, sem dúvida (não falo com os Eruditos, os Astrônomos, e Lógicos) 
mas a aristocracia, o corcundismo, e os que andam atrás do cheirume, e os 
que têm intentos de . . . . , os quais têm por vezes tentado os Povos, a quem 
sempre tem achado firmes Constitucionais, quiseram aproveitar esta pequena 
ocasião em que era fácil fasciná-los, dizendo-lhes, que as Cortes os queriam 
escravizar etc. etc. Eles bem conhecem, que o Povo não tem a instrução precisa, 
nem conhecimento da matéria, e que por isso muda facilmente de opinião, e 
deixa-se convencer com qualquer mentira descarada, ou qualquer argumento, 
ainda que seja contraproducente.

Eis o busílis do Negócio; e desgraça foi, que o Povo não reparasse, e 
refletisse, que os mais interessados pela sua liberdade eram os mesmos inimi-
gos nulos de toda a Constituição, e aqueles que sempre oprimiram, oprimem, 
e oprimirão se não houverem 200 Senhores Borges Carneiros, e boa Tropa 
Constitucional, que apoie a Constituição, enquanto não o faz a força do 
hábito, e o conhecimento prático de seus saudáveis frutos. Quanto conceito, 
e crédito não merece pois este sábio Provérbio: quem nunca de ti fez caso, e 
de repente te mostra muita alegria, ou te enganou, ou te quer enganar.

Nós cá com os nossos botões sempre cismemos com tanto novo amante 
dos Povos do Brasil, ainda mais em tal tempo, por tal motivo, por semelhante 
maneira, e tais indivíduos. Que milagre é este, perguntávamos a nós mesmos, 
como tanto arcado está direito como um fuso? Porém nosso coração sempre 
nos dizia: não creias (sic) nesse patriotismo; tudo o que vedes são avanços do 
corcundismo, e aristocracia, de mãos dadas, que pretendem amarrar os Povos, 
e os Reis, de quem aqueles aristocratas são ocultos inimigos, os corcundas 
estão ocultamente movendo este sincero Povo, e o levam rapidamente de 
precipício em precipício, até mergulhá-los em profundo abismo de males, onde 
jazerão aferrolhados, e dizendo já tarde, e fora de tempo: bem nos diziam.

Nós sempre tememos, que o exaltado, indiscreto, e extemporâneo patrio-
tismo desmandasse o Povo, reduzindo-o à anarquia, com que se acharia tão 
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prejudicado, como quando, contido por vil desleixo, passou dos primitivos 
tempos da Monarquia, para a escravidão de seus últimos séculos.

Não era debalde que nossa imaginação afeava tudo; nossos ouvidos, e 
raciocínios tiveram nisso mui grande parte: v. g. tínhamos ouvido, que a 6 de 
Fevereiro de 1821 devia aparecer a Constituição; mas o jantar da Ponta do 
Caju a prorrogou para o 1.º de Março, apesar do que, apareceu repentina-
mente a 26 de Fevereiro. Por quê? Neste dia deu-se uma lista dos Nomes dos 
que deviam formar um Governo Provisório, que se não fez: a 11 de março 
apareceu um incurial ‘Protesto’, contra ele: a 22 de Abril houve uma infame, 
impolítica, vil, e atraiçoada tiroteada. Por quê? A 5 de Junho ia-se endirei-
tando o negócio, e com tudo ficou manquíssimo: em Agosto fortaleceram-se 
os estômagos: em Outubro quiseram sair os corcundas, que se encolheram 
por causa dos pasquins, e do Proclama de Sua Alteza Real: em Novembro 
disse cada um o que quis, e quiseram, e depois apareceu, e entrou uma santa 
Academia etc. Por quê?

E todos estes Porquês, de nós ignorados, muito nos davam a cismar, e 
mesmo nos poriam loucos, e contrastados se não fiássemos tanto na muita 
Constitucionalidade de Sua Alteza Real: se não fora isto, aqueles Porquês 
nos fariam crer, que tudo eram resultados, não de Patriotismo, mas da aris-
tocracia e corcundismo de embolada com o automatismo constitucional, que 
de trambolhões em trambolhões nos queriam por. Felizmente não aconteceu 
assim, e Deus permita que para o futuro não aconteça, não obstante termos 
certeza de que há de haver quem isso mais sinta do que nós.

Portanto ó Constitucionais Leitores nossos, nós vos rogamos em nome 
do Supremo Arquiteto do Universo, que não vos iludais, e que espereis a 
solução das Cortes Nacionais, única autoridade que tem jus para resolver: 
depois da resolução, qualquer que ela seja, sabei conter-vos para não grita-
res (sic): viva nossa morte, pereça nossa vida; o que acontecerá se vos não 
lembrares (sic), que os grandes Negócios Políticos não se decidem com gritos 
e descomposturas, e menos de improviso; os quais se devem tratar, não na 
rua, mas com toda a boa fé, reflexão, conselho, madureza; sabendo esquecer 
o passado, e só lembrar dos meios de obter facilmente, e com vantagens, um 
bom futuro, o que ainda em caso de separação, só virá ficando com grandes 
relações comerciais, e de amizade com Portugal, sem fomentar guerra civil 
entre uns e outros. Vede ó Povos, que quem muito quer, muito perde, e muitas 
vezes, quem vai buscar lã, sai tosquiado, ou dispara a correr, como aconteceu 
a um Boi, que por um Leão foi convidado para ir à sua casa comer ovelha; 
entretanto que por achar somente grandes caldeirões ao fogo, deitou a fugir, 
dizendo: quem assim se aparelha quer boi, e não ovelha.
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Isto é bem claro, para precisar de que se vos explique: quem ama a 
liberdade, não precisa tanta baioneta, nem as trata tão bem, até pagando-lhes 
com preferência, e à risca; quem ama a Constituição, e obedece às Cortes, 
faz obedecê-las, e executar os Decretos, sobre que não há que representar; 
quem ama a liberdade, detesta o despotismo, o terrorismo, e os grandes 
caldeirões. Lembrai-vos pois, que se vos não comportares (sic) com juízo, com 
política, e valor, afugentareis os capitais, e os Capitalistas, os Comerciantes, 
e os Emigrados; diminuireis vossas rendas; e aumentareis vossas despesas; 
atrasareis a Agricultura, as Artes, e toda vossa indústria; e ainda em cima 
sobre queda, coice; isto é, aguentareis militares, militarinhos, e militarões; 
fidalgos, fidalguinhos, e fidalgões; áulicos, auliquinhos, e aulicões; corcun-
das, corcundinhas, e corcundões; terroristas, terroristinhas, e terroristões; 
déspotas, despotazinhos, e despotarrões; velhacos, velhaquinhos, e velhacões; 
ladrões, ladrõezinhos, e ladrarrazes etc.; os quais juntos vos hão de fazer 
torcer as orelhas, sem deitar sangue; e por isso clamaremos por UNIÃO, 
TRANQUILIDADE, E CONSTITUIÇÃO.

O aventurar à ferro, à fogo, à neve
É tão pouco por vós, que mais nos pena
Ser esta vida coisa tão pequena.

E vós Povo de grande fortaleza,
Da determinação, que tens tomado
Não tornes para trás, pois é fraqueza
Desistir da empresa começada.
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N. 3.
CORREIO

Extraordinario do Rio de Janeiro

SÁBADO 21 DE SETEMBRO DE 1822.

Está inteiramente rasgado o véu do Mistério! Assim o pedia a honra 
de todos os Portugueses do Brasil, a sua liberdade, a sua futura grandeza, 
a glória do seu primeiro Cidadão, do seu primeiro Imperador, do primeiro 
dos Príncipes, do Imortal Pedro! ! ! Porém Concidadãos tende paciência por 
poucos dias, esperai o faustoso dia 12 do próximo futuro mês, dia que está 
marcado para celebrar-se com toda a solenidade a apetecida Aclamação do 
Nosso Herói; do Nosso Primeiro Imperador! ! ! Podeis sim para dar desa-
fogo ao vosso coração opresso de júbilo, prodigalizar-lhe sinceros aplausos 
de – Viva o Imperador – mas sem tumulto, sem premeditada reunião ilegal.

Beneméritos Militares! Não se vos pode roubar a glória de serdes sempre 
os primeiros em sustentar a honra Nacional, mas no presente caso não há 
primeiro; atendei à razão, à dignidade do Ato, ao vosso mesmo pundonor, que 
pode ficar manchado se prematuramente, e sem a reunião do Corpo Municipal 
fizerdes o que todos os vossos Concidadãos desejam ver concluído; e se bem 
que os momentos parecem Séculos, quando se deseja realizar um bem, que com 
impaciência se aguarda; contudo é necessário sofrimento, para melhor brilhar 
vosso heroísmo. Detende-vos, sim, detende-vos até ao Grande Dia 12, e então 
reunidos todos soltaremos, como a maior solenidade, o grito festivo..... Viva 
o Imperador Constitucional do Brasil o Senhor Dom Pedro em tudo Primeiro.

EDITAL.

O Senado da Câmara desta Cidade, em cumprimento de uma Portaria 
da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino na data de 20 do corrente 
manda publicar por bando, o Decreto do Teor seguinte.
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DECRETO.
Podendo acontecer que existam ainda no Brasil dissidentes da Grande 

Causa da sua Independência Política, que os Povos proclamaram, e Eu 
Jurei Defender, os quais ou por crassa ignorância, ou por cego fanatismo 
pelas antigas opiniões espalhem rumores nocivos à União, e tranquilidade 
de todos os bons Brasileiros, e até mesmo ousem formar prosélitos de seus 
erros: Cumpre imperiosamente atalhar, ou prevenir este mal separando os 
pérfidos, expurgando deles o Brasil para que as suas ações, e a linguagem das 
suas opiniões depravadas não irritem os bons, e Leais Brasileiros a ponto de 
se atear a guerra Civil que tanto Me esmero em evitar: E porque Eu Desejo 
sempre aliar a Bondade com a Justiça, e com a Salvação Pública, Suprema 
Lei das Nações: Hei por bem, e com o parecer do Meu Conselho de Estado, 
Ordenar o seguinte – Fica concedida anistia geral para todas as passadas 
opiniões políticas até a data deste Meu Real Decreto, excluídos todavia dela 
aqueles que já se acharem presos, e em processo. Todo o Português Europeu, 
ou Brasileiro que abraçar o atual Sistema do Brasil, e estiver pronto para 
defendê-lo usará por distinção da Flor verde dentro do ângulo de ouro no 
braço esquerdo com a legenda – Independência ou Morte. – Todo aquele 
porém que não quiser abraçá-lo não devendo participar com os bons Cidadãos 
dos benefícios da Sociedade cujos direitos não respeita deverá sair do lugar 
em que reside dentro de trinta dias, e do Brasil dentro de quatro meses nas 
Cidades Centrais, e dois meses nas marítimas, contados do dia em que for 
publicado este Meu Real Decreto nas respectivas Províncias do Brasil em que 
residir, ficando obrigado a solicitar o competente passaporte.

Se entretanto porém atacar o dito sistema, e a Sagrada Causa do Brasil, 
ou de palavra, ou por escrito será processado sumariamente, e punido com 
todo o rigor que as Leis impõem aos R[éu]s de Lesa Nação, e perturbadores 
da tranquilidade pública.

Nestas mesmas penas incorrerá todo aquele que ficando no Reino do 
Brasil cometer igual atentado. José Bonifácio de Andrada e Silva do Meu 
Conselho de Estado, e do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima El Rei o 
Senhor Dom João Sexto e Meu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
do Reino, e Estrangeiros assim o tenha entendido, e faça executar, mandando-o 
publicar, correr, e expedir por Cópia aos Governos Provinciais do Reino do 
Brasil. Palácio do Rio de Janeiro 18 de Setembro de 1822. – Com a Rubrica 
de Sua Alteza Real.

José Bonifácio de Andrada e Silva
E para constar se mandou publicar, e afixar o presente Edital nos Lugares 

do costume – Rio 21 de Setembro de 1822.
José Clemente Pereira.
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EDITAL.

O Senado da Câmara faz saber ao Povo, e Tropa desta Cidade, que tendo 
previsto que era vontade unânime de todos aclamar Imperador Constitucional 
do Brasil a Sua Alteza Real o Príncipe Regente; desejando acautelar que algum 
passo precipitado apresentasse com as cores de partido faccioso um ato que 
a vontade de todo o Brasil requer, e que por esta razão, e pela importância 
de suas consequências, deve aparecer à face do Mundo inteiro revestido das 
fórmulas solenes que estão reconhecidas por enunciativa da vontade unânime 
dos Povos, tem principiado a dar as providências necessárias para que a 
aclamação de Sua Alteza Real se faça solenemente no dia 12 de Outubro, 
Natalício do Mesmo Senhor, não só nesta Capital, mas em todas as Vilas desta 
Província; e tem justos motivos para esperar que a maior parte das Províncias 
coligadas pratiquem outro tanto no mesmo Fausto Dia.

E porque será muito importante à causa do Brasil, muito glorioso ao 
acerto com que este vai dirigindo a grande obra da sua Independência, e de 
muita admiração finalmente para os Povos expectadores, se no mesmo dia 
12 de Outubro for Sua Alteza Real aclamado – Imperador Constitucional 
do Brasil – solenemente ou todas, em quase todas as suas Províncias, roga o 
mesmo Senado ao Povo, e Tropa desta Cidade, que suspendam os transportes 
do seu entusiasmo até o expressado Dia; e ao mesmo tempo os convida para 
que unindo-se a ele o acompanhem a fazer Solene, Grande, e Glorioso tão 
importante Ato. – Rio de Janeiro, 21 de Setembro de 1822.

José Clemente Pereira.

CIDADÃOS.

O Deus da Natureza fez a América para ser Independente, e Livre: O 
Deus da Natureza conservou no Brasil o Príncipe Regente para ser aquele, 
que firmasse a Independência deste vasto continente. Que tardamos? A época 
é esta. Portugal nos insulta. . . . . . a América nos convida. . . . . a Europa 
nos contempla. . . . . . O Príncipe nos defende. . . . . Cidadãos! Soltai o grito 
festivo. . . . . Viva o Imperador Constitucional do Brasil o SENHOR DOM 
PEDRO PRIMEIRO.
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REIMPRESO EM MONTEVIDEO.

NOTA DO EDITOR.

Ainda haverá quem diga, e se sirva de sofismas (à vista destes 
Documentos) para mostrar que a Independência do Brasil não está proclamada 
por Sua Alteza Real? E será isto conforme aos interesses da Monarquia do 
Reino Unido de Portugal, Brasil, e Algarve? Da vontade de El Rei o Senhor 
Dom João 6.º, e do Soberano Congresso? e conformes às suas Deliberações??? 
E haverá ainda quem não louve o honrado comportamento da Divisão dos 
Voluntários Reais de El Rei, e crimine o do seu General o Senhor Barão da 
Laguna ex-Comandante dela?? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montevideo 11 de Outubro de 1822.

Imprenta de Torres
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CONTESTACION
AL

SEÑOR CONCILIADOR 
o

Amigo de la Paz.
Mui Sr. nuestro.–Hemos leido con bastante satisfaccion la exposicion de 

V. dirigida á los nuevos publicistas, cuyo contenido no nos deja duda ninguna 
de los nobles sentimientos de honradez y moderacion que le acompañan: 
estos mismos son los que à nosotros nos asisten, y debe de poseerlos todo 
buen ciudadano, amante de sus semejantes, que es donde estriba la verdadera 
liberalidad; y lejos de contradecir à V. en lo mas mínimo de cuanto expresa 
en pro y contra para persuadirles que cesen en la detestable guerra que han 
emprendido de atacar y zaherir descaradamente los unos á los otros, lo 
apoyamos, y los invitamos también de nuestra parte à que asi lo verifiquen, 
pues si desatendiendo unos consejos tan prudentes, continuasen en su tenaz 
sistema de publicar por la prensa los defectos de unos y otros, abusando de 
la pública decencia, y todo principio de moderacion; despues de atraerse 
el odio y excecracion de todo este pacífico vecindario, incurrirán en otras 
muchas penas punibles por la lei, y que las manifestaremos en caso necesario, 
á su debido tiempo.

Pero al mismo tiempo, no podemos menos de demostrar nuestro 
resentimiento por la invectiva que su merced nos dirige, reputandonos por 
ignorantes, ó incapaces de competir en conocimientos con individuos de otro 
gremio, pues el decir (hablando relativamente al manifesto de don Gonzalo 
Rodriguez Brito) “que no hay mocito de tienda que no las pronuncie con sus 
nombres y apellidos,” quiere suponer que cuando nosotros siendo la héz, é 
ínfima clase del pueblo, hemos podido penetrar los arcanos de la sátira de 
aquel; con mas razón lo habrán alcanzado los pulperos, carretilleros, peones, 
basureros &. &. . . . . Poco á poco Señor Conciliador: háganos un poquito 
de mas favor. ¿Qué se ha figurado V. que porque no sabemos encajar un 
poquito de latinorum entre pecho y espalda, no somos gente de provecho? 
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Pues le aseguramos, que lo ha errado de medio á medio, y sepa (y mire que 
se lo decimos nosotros, y no ningún papeluchero) que nos consideramos con 
luces mui superiores á las de aquellos, sin embargo de los pocos años que 
tenemos de mundo; pero si V. quisiese conocer mas de cerca esta verdad, 
puede relacionarse con algunos, y su trato podrá enmendarle de la ligereza 
que ha cometido en notable descrédito nuestro, única causa de la poca 
distincion que le hemos merecido.

Aquí llegaba nuestra vindicacion cuando reflexionando sobre los tres 
puntos interesantes que V. propone á la resolucion de los nuevos publicistas, 
aun que llenos de timidez y desconfianza por no poseer lo suficiente 
conocimiento para discutir proposiciones, en cuya decision estriva la felicidad 
ó ruina del país; determinamos exponer á V; y al publico nuestra opinion 
y sentimiento, de quienes esperamos aquellas consideraciones debidas á los 
que solos desean el bien de su patria.

Al primero decimos, que presindiendo de la nulidad y ningun valor de 
los tratados de incorporacion, y demas deliberaciones que hubiese tomado 
el malhadado, obscuro congreso Cisplatino, aun cuando fuesen acordados 
por una representacion legítima, ha llegado el caso de que esta benemerita 
provincia pueda resolver sobre su futura suerte, sin riesgo de oponerse á 
ninguna ley, atendiendo á que siendo hecha la incorporacion al Reino Unido 
de Portugal, Algarbe y Brasil, luego que ésta se ha separado de aquel, el 
mismo derecho le asiste por imitacion y por justicia á nuestra provincia, para 
pretender su desunion, porque si la separacion del Brasil, tiene por motivo 
la voluntad general de sus habitantes, en este mismo caso estamos nosotros 
con respecto á él, como se dirá mas adelante; y toda contradiccion à este 
principio sería un absurdo, una sofistería, y distante de toda razon: por esta 
causa, y por la de que no existe ningun tratado legal que nos comprometa con 
el Brasil, no tiene este derecho para ocupar nuestro territorio con sus tropas.

En cuanto al segundo, creemos que por ningun titulo conviene 
permanecer bajo la tutela del gobierno del Rio Janeiro. La voluntad general 
de la provincia está declarada tiempo ha, es decir–independencia de todo 
poder extranjero: luego si la provincia no desea mas que esto, claro está, que 
solo podrá ser feliz consiguiendo lo que anhela, pues que aun suponiendo que 
pudiesemos lograr infinitas ventajas con la incorporacion à aquel gobierno, 
y que efectivamente fuesen reales de lo que ni aun hay apariencias,) nunca 
podrian lograrse aquellas, mediante á que los naturales manifiestan no admitir 
ninguna proposicion que no tienda á su independencia; lo que prueba hasta la 
evidencia, que aquella es indudablemente necesaria al país, para su felicidad.
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Con respecto al tercero, aunque creemos que nos podíamos remitir à 
lo que decimos al anterior, de que la provincia solo puede ser feliz con su 
independencia absoluta; sin embargo nuestro parecer es, que la alianza con 
Buenos Aires, y las demás provincias, seria lo mas ventajoso, atendiendo a 
que el estado actual de aniquilamiento a que la han reducido las pasadas 
turbulencias, y lo destituida que se encuentra de todo recurso para cimentar 
su felicidad, la obligan á abrazar aquel partido: por otro lado en la alternativa 
de incorporarse al Brasil, ó Buenos aires, es preferible este por existir allí los 
vínculos mas sagrados de parentesco, amistad, idioma y costumbres, que son 
los que ligan al hombre estrechamente en sociedad.

Por otra parte tenemos à nuestro favor la ventaja de que habiendo 
tomado en consideracion, las sabias córtes de Portugal las circunstancias de la 
incorporacion habian nombrado una comision de su seno, para que después 
de examinado el asunto con detencion, presentase su parecer á la decision 
del congreso: la comision desempeñó su encargo opinando debía declararse 
por nulo é invalido lo obrado por el congreso Cis-platino, y el Excelentísimo 
Sr. General, Baront de la Laguna; y aunque hai noticias que dicho parecer 
fué aprobado, no tenemos seguridad de acreditarlo; pero esperamos que 
continuando en los mismos principios de justicia y equidad, que basta ahora 
han conducido à los dignos miembros que componen aquella corporacion, 
tendrémos la satisfaccion de ver cumplidos nuestros votos.

Concluimos por último, Sr. Conciliador, con decir à V. que quedando 
satisfechos de haber hecho lo posible por demostrar nuestros sentimientos 
en servicio de nuestra patria, segun nuestro corto alcance; desearíamos que 
nuestros conciudadanos mas sabios nos ilustrasen con mas claridad en una 
materia, que juzgamos de la mas alta importancia, pues sería un dolor, que 
invitándolos V. á una accion tan loable por todos títulos, se durmiesen en 
el ocio y abandono imperdonable, á todo ciudadano, que poseyendo los 
principios necesarios, no los consagra al bien estar de sus compatriotas.

Y mientras esperamos, que aquellos se encargarán de un objeto tan 
interesante á todo buen Oriental; quedamos de V. mui atentos servidores.

Montevideo 8 de  }Noviembre de 1822.

UNOS MOCITOS DE TIENDA.

Montevideo Imprenta de TORRES.
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Continuacion 

DE LAS

REFLEXIONES
DEL

ORIENTAL.

Como nos hemos propuesto á hablar verdades, y no ocultar nada que 
pueda ilustrar al público, por eso continuamos en transmitirlas para que 
haciendose universales,  puedan nuestros compatriotas(1) tener un completo 
conocimiento de ellas, y decidirse en su vista, ó al partido de la razon y 
conveniencia propia, ó al de la infamia y servidumbre. Obscurare valet, 
fraus non extinguere verum: aunque la malicia obscurezca  la verdad, no la 
puede apagar.

El estado actual de la campaña es el mas triste y lamentable que se 
puede dar. No contentos sus opresores con hacer jurar à la fuerza á los 
infelices pueblos que gimen bajo su feroz yugo, el reconocimiento de 
obediencia y vasallaje al Emperador del Rio Janeiro, ó mejor diremos, al 
intruso general Baron de la Laguna y sus compañeros, continuan con el 
mas inaudito atrevimiento en dictar leyes das mas severas é irracionales que 
jamas se han conocido en esta provincia contra los derechos del hombre: 
tal es el bando publicado de orden de S. E. en el cuartel general de San 
José prohibiendo rigorosamente la circulacion de papeles públicos de esta 
ciudad, por los pueblos que él oprime. De aquí se infiere, que el temor de 
que se hagan generales las verdades que se publican por la prensa, y frustren 

1 Por compatriotas suponemos á todos los hombres de bien que se interesen en la libertad 
y felicidad del país, y no á aquellos que olvidando los sagrados deberes que les impone 
la patria contribuyen á su ruina, pues estos son indignos de merecer semejante distincion 
honrosa.



574

sus descabellados planes, le han obligado á tomar una medida, que tarde 
ó temprano ha de refluir contra él, pues el estado de civilizacion en que 
se hallan los pueblos, está en una contradiccion abierta con semejantes 
determinaciones. A pesar de que no ha llegado à nuestras manos el bando 
que referimos, no nos queda ninguna de su realidad por habernos asegurado 
varias personas de credito llegadas recientemente de la campaña; pero si 
lo conseguimos, nos apresuraremos á imprimirlo, para que se cerciore el 
público de la sanidad de nuestras intenciones, que lejos de ser invenciones 
para iludir á los incautos como han supuesto algunos miserables imperiales 
por las noticias que anunciamos en nuestro papel anterior son verdades 
incontestables, hechos notorios y pasajes sucedidos.

El espíritu público de la ciudad ha mejorado considerablemente de pocos 
días acá: todos los habitantes sin distincion se hallan decididos á sacrificarse 
por la justa causa, exceptuando de esta regla un corto número de egoístas, y 
otro igual que no se han pronunciado por no perder las relaciones de amistad 
y conexiones que tienen con algunos de los que defienden la causa imperial, 
pero estos son harto conocidos, y poco pueden suponer en la balanza de la 
opinion general. Nosotros recomendamos sobre todo los nobles sentimientos 
de muchos vecinos ancianos que se han declarado sin restriccion, si no es 
con sus personas, con todo lo que poseen.

El Exmo. Cabildo está compuesto de individuos de notoria adhesion 
à la independencia; y confiamos que continuando en la noble resolucion y 
acertadas providencias que ha tomado en comun utilidad, no desistirá de la 
senda de la razon y justicia hasta no restituir á estos benemeritos pueblos 
dignos de mejor suerte, á sus primitivos derechos. Ninguna otra representacion 
civil puede disputarle actualmente la supremacía de su autoridad como la 
mas legal libre y desembarazada para promover los destinos de la provincia.

En cuanto á las autoridades militares no podemos perder de vista 
la existencia de un consejo ó junta compuesta de oficiales de la division 
nombrados por los cuerpos, instalado en la gloriosa revolucion del 20 de 
Marzo del año último: su conducta, sus sentimientos, su armonía con el pueblo 
à pesar de siniestras ideas con que sus mortales enemigos han pretendido 
desacreditarlo, todo, todo, lo hace acreedor à nuestro reconocimiento 
y gratitud: loor eternos á los dignos miembros que lo componen, por la 
liberalidad de principios que han adoptado, y los que sin otra recomendacion 
los hace dignos de nuestra estimacion.

Lo que también ha llamado sobre manera nuestra atencion, y la de 
todo el público, es la buena disciplina y comportamiento con que se han 
conducido los cuerpos de la expresada division de voluntarios reales en 
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todo el tiempo de su permanencia en la provincia, y mayormente en la 
presente violenta crisis en que otra cualquiera tropa quizá hubiese pugnado 
al desorden, pillaje y anarquía, al verse abandonada de su gefe principal 
y algunos oficiales que simultaneamente abrazaron un partido contrario 
al que antes habían sostenido; convidada por estos mismos á la desercion 
bajo diferentes ofrecimientos estimulantes; aislada por todas partes casi sin 
recursos y otra porcion de comprometimientos capaces de hacer vacilar al 
soldado mas sufrido, y de mejores sentimientos.

Hemos visto los primeros números de los dos nuevos periódicos que se 
publicaron la última semana con los títulos de “El Pampero y La Aurora.” 
Ambos han tenido en el pueblo una acogida imponderable. Faltaríamos 
à una de nuestras obligaciones si prescindiendo de un modo indebido á 
nuestros sentimientos, sepultàsemos en un criminal silencio las observaciones 
que hemos hecho sobre ellos: El Pampero nos ha agradado en estremo 
por la profunda erudicion que brilla en todo su contenido. La descripcion 
que en su introduccion hace del viento favorito de este hemisferio, bien 
la comprendemos, aunque no tal vez en toda su plenitud, à lo menos en 
su sustancia, y lejos de disentir de sus detenidas reflexiones atento à las 
grandes virtudes y magnitud del admirable elemento que tanta influencia 
tiene sobre nosotros, la apoyamos, dando gracias á sus ilustres editores, 
por la penosa tarea que en beneficio público han emprendido. La Aurora 
ademas de la recomendable circunstancia que contiene de manifestar al 
pueblo ignorante, el obscuro manejo y direccion de la administracion de 
gobierno del sistema Lagunino; cuenta en sus páginas una carta escrita 
por un español de Buenosaires á otro de aquí, expresándole de un modo 
indudable los sentimientos que acompañan à los españoles de aquella 
ciudad respectivamente á esta provincia. Nosotros hallamos un motivo para 
congratularnos con ellos, y con nuestros coescritores por la uniformidad 
de principios de que se hallan poseídos los de esta provincia, conforme 
anunciamos oportunamente en nuestro impreso anterior. Una conducta tan 
franca y generosa nos ha llenado de admiracion, pues cuando generalmente 
se opinaba que en venganza de las persecuciones que padecieron durante la 
revolucion por los gobiernos independientes, habían de abrazar el partido 
contrario, como se lisonjeaban nuestros adversarios, hemos visto que 
renunciando de toda zaña y encono que podían mantener en sus pechos, 
y echando un denso velo á todo lo pasado, se han declarado publicamente 
por la causa que es común con ellos. Esto nos estimula á que eternamente 
proclamemos una fraternidad y concordia inviolables, los estimemos como 
à padres y hermanos y la distincion que hagamos de ellos, sea la misma que 
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de los americanos: las leyes se apliquen con igualdad à unos y otros: sean 
llamados á los mismos cargos y empleos: se destierren de entrambos para 
siempre, los odiosos motes con que mutuamente nos hemos chocado desde 
que la divergencia de opiniones fermentó desgraciadamente en individuos 
de una misma familia, los rencores con que nos hemos mirado; y vivamos en 
una armonía y relaciones inalterables para la felicidad de todos.

Montevideo 23 de diciembre de 1822.

UN AMANTE DE SU PAIS.

Imprenta de Torres.
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UNA CONVERSACION.

Una por ahora, y como tengo mi génio puede ser que un siento, porque 
yo soy.... un duende, y no como quiera, sino un duende travieso y divertido, 
y en empezando quien sabe adonde iré á parar, si es que me deja la risa, que 
es mi flaco. – Mas no haya miedo que por esta vez no pongo nada de casa: es 
una conversacionsilla al paño de dos señores oficiales, que oi por casualidad, 
y se me ha antojado publicarla como por preludio: V. señor público, debe 
agradecermelo, lo primero por mi buena voluntad, (bien lo sabe Dios) y lo 
segundo porque es en verdad vergonzoso y feo que esté V. sin un papel en 
letra de molde para entretenerse, desde que d. Juan Barrigón.... tenga V. allá, 
que me pierdo –y en fin basta de bromas y al caso. –

HABLAN DOS OFICIALES DE VOLUNTARIOS REALES.

Oficial 1° – Estoy de mal humor: la lista de empleos que los señores 
patriotas se han repartido ya, y algunos rumores que corren sobre ellos 
tienen la culpa.

2°. – Que lástima que un hombre como V. se incomode por tan poco: – 
Diga V. los rumores hablaremos sobre la lista que á mi me ha dado bastante 
que reir.

1°. – Dicen, que una mano oculta trabaja por seducir al comercio para 
que no dé dinero para nuestros transportes, y personas de caracter me han 
asegurado que esta es obra de los patriotas: dicen también que se empeñan 
en perturbar la tranquilidad pública, que tienen reuniones, y se proponen 
movimientos tumultuarios; ya V. ve que si esto fuese cierto sería preciso 
que el Concejo tomase medidas y considerase à los patriotas como nuestros 
enemigos.

2° – Camarada. – En casos como el presente es necesario no dejarse 
conducir à ciegas por lo que se dice; sino observar quien lo dice y sus intereses, 
y sobre todo apelar á la razon y remitir al desprecio ciertas vulgaridades que 
chocan con ella: pero ante omnia comparar las opiniones y buscarles la clave: 
esto de clave veo que lo deja á V. titubeando; vaya no está V. en autos, ni 
conoce esta alhaja preciosa: voy à darle á V. una leccion.

La clave es un cierto resorte que tiene virtud para hacer caer la máscara: 
máscara se llama aquella apariencia superficial que traen consigo las noticias 
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y los diceres o runrunes extravagantes: siempre que oiga V. algo que le 
lastime, tema V. que trae máscara; búsquele la clave y si la encuentra, al 
tocar el resorte, salta al instante aquella, y queda la verdad desnuda: es una 
maravilla ver caer las caricaturas con este secreto.

1° Pues al caso. – Toque V. el resorte à la lista de empleos que se han 
repartido los patriotas.

2° – Ya se lo he tocado y vi que no era mas que un discreto entretenimiento 
del moso de la taberna: es decir, V. conoce à aquel carpinterito rolliso y 
fornido, que luego se transformó en moso de pulpería y hoy en caballero? 
¿Qué no se hace V. cargo? Aquel cuyo cuñado diplomático.... En fin d. G. 
R. B. que equivale à d. Gerundio Retazos de Biombo: pues éste ha de saber 
V. que es torpe y bruto, enemigo à tontas y á locas de los patriotas, porque 
aman su independencia como nosotros la nuestra, y de nosotros porque con 
nuestro empeño ponemos grandes obstáculos al sistema del General Lecor y 
del rapazinho Emperador: por eso se empeña en atacar á unos y otros, y de  
su grande cabeza salió esta ocurrencia feliz: él ha forjado la primera lista, 
que después fue celebrada y amplificada en la tertulia y pasada á manos de 
los corredores hermanos caritativos, para que la diesen de balde á todo el 
mundo. – Este es el origen de la tal lista que ya todos desprecian.

No sucede así con la carta de San José que he visto en copia, y es como 
sigue.

Artículo de carta de San José fecha 20 de agosto de 1822.

La magnificencia de nuestro Emperador empieza ya á manifestarse 
premiando los servicios de los fieles vasallos. El señor Barroso ha conducido 
comunicaciones de oficio importantes y entre ellos muchos ascensos y 
distinciones: he extractado los siguientes que son los mas notables: conviene 
por ahora reservar esta noticia, porque el país no está todavía acostumbrado 
á títulos, y así es que en este punto han sentado mal; pero al fin se 
acostumbrarán: nuestro Emperador no ha de deshacer lo hecho, y entretanto 
beato el que posee. – Ellos nos cantan que la traguemos, pues traguenla.

El Exmo. Señor Baron de la Laguna, Marquez, Gran Mariscal del 
Imperio, con 25 contos de reis sobre sus sueldos.
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LISTA CIVIL.

El Exmo. Señor d. Tomas García, Marquez de Campo-verde, con 10000 
duros annuales, situado en un impuesto sobre los labradores. – El Exmo. 
Señor d. Nicolas Herrera, Conde del Rosario con sus rentas y 3000 pesos 
sobre las de la provincia. – El Exmo. Señor d. Juan José Duran, Mariscal de 
Campo, con sueldo y Conde del Cordoves. – El Exmo. Señor d. Francisco 
Juanicó, Visconte del Miguelete y Procurador de la Corona, con 8000 pesos 
sobre las rentas de la provincia.

Caballeros comendadores de la Orden del Lazo-verde.

Ilmo. Señor d. Gerónimo Pio Vianqui. – Ilmo. Señor d. Francisco Llambí. 
–Ilmo. Señor d. José Bejar. – Ilmo. Señor d. Xavier García. –Ilmo. Señor d. 
Julian Espinosa. – Pensionados sobre la provincia.

CABALLEROS DE LA ORDEN DEL LAZO VERDE.

Ilmo. Sr. d. Julian Alvarez, con 50,000 reis anuales. – Ilmo. Sr. d. 
Bernardo Velez, con 40,000 reis anuales. – Ilmo. Sr. D. Estanislao Soria, 
con idem.

CABALLEROS HONORARIOS.

Ilmo. Sr. d. Gonzalo Rodriguez Brito – Ilmo. Sr. d. Joaquin Sagra, 
pensionado. – Ilmo. Sr. d. Teodoro Vilaza. – Ilmo. Sr. D. Justo Diego 
Gonzales, Alcalde de Canelones.

LISTA MILITAR.

El Exmo. Sr. D. Frutos Rivero, Mariscal de campo, comandante general 
de campaña, Barón de Tacuarembó. – Ilmo. Sr. D. Bernavé Saenz, Teniente 
coronel caballero del orden de la espada. – Y varios otros empleos militares.

Oficial 1° – Esta lista trae máscara: toquele V. el resorte.
2° – Aseguro á V. que no se lo encuentro, y si lo tiene está bien tapado, 

porque algo de lo que contiene lo sabia yo antes, y de buena letra, como es 
lo relativo à Lecor, Herrera, Garcia y Frutos: sin embargo al salir de casa me 
encontré un papel sin firma que puede muy bien ser la clave – es como sigue.
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Copia de carta de D. N. H.  á  D. F. J. fha. en S. José á 25 de 
Octubre de 1822.

Amigo. – Esto está malo: continentales, no vienen ni aun los 200 pedidos 
tanto tiempo hace, y según las noticias no vendrán tampoco: los pocos que 
tenemos disminuyen cada dia, y cada dia se aumenta el disgusto y relaja la 
disciplina: estos perros gauchos, que yo quisiera vér ahorcados, no hay quien 
los mueva á trabajar por S.M.I, y por nuestro Lecor, y ninguno quiere sino 
patria neta: temo una tormenta, y el dia menos pensado aparezco en Buenos 
Aires: V. debe estar preparado para lo mismo y los demas que se ahorquen: 
pero mientras que se pueda es preciso ganar tiempo y V. y la tertulia están 
mui dormidos: es preciso à todo trance promover la discordia entre los 
portugueses y los patriotas, ya que no se puede conseguir entre estos y los 
españoles: me abisma V. con la noticia de que todos están unidos y V mds. 
reunidos à su círculo, porque no creí que viesen tan claro los españoles.

Acabo de recibir en este momento la última de V., quedo atormentado 
con la candidez de d. X. que dejó traslucir la carta de su hermano sobre 
las gracias del Emperador: bien me lo temía yo, porque es muy pollino: ya 
sabe V. que lo que hay de cierto es lo relativo à los primeros hasta V. y D. 
Frutos: los comendadores y cabaleros no están aun aprobados, pero han sido 
propuestos por D. Tomas, y no hay que dudar que lo serán, atendidos los 
servicios que están haciendo. No ve como ha caído V. en el garlito respecto 
á los honorarios; exceptuado Sagra, lo demás es conversacion, ¿Pues qué, 
pudo V. creer que Gonzalo y Vilaza serian premiados? ¡Que disparate! ¡Pues 
estarían bonitos esos asnos con las cruces! Pero como son buenas trompetas, 
y sabemos que gritan, se dijo á D. X. que les comunicase esto en reserva 
para animarlos.

No importa que no haga grande efecto á especie de que los patriotas 
promueven tumultos; es preciso repetirla, porque la calumnia algo deja.

2°. Reflexione V. y encontrará de este modo la clave universal. Aquí el 
circulo del General es el que trabaja por introducir la discordia entre nosotros 
y los americanos, cuyos intereses están como identificados con los nuestros, 
y también por dividir á los españoles de aquellos, para debilitarlos, pero no 
lo consiguen porque como han cesado los motivos de odio, los españoles 
están convencidos de que son unos con los americanos.

Este principio tiene la especie de las reuniones etc. Que los habitantes 
estrechen sus relaciones y discurran sobre su situacion nada tiene de extraño, 
pero ni nosotros somos ciegos para que pueda haber principios de tumulto 
sin que lo deshagamos por la fuerza para conservar el orden, ni ellos son 
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tan locos que no conozcan esto mismo. En cuanto al empréstito es ridículo 
creer que 200 ó 300 personas puedan ser seducidas: si hay dificultades para 
reunirla, procede del modo en que se han hecho las juntas y el reparto, y 
también de la escases de numerario. Por fin otra vez hablarémos despacio 
sobre este y otros puntos.

Aquí quedó la conversacion: á mi me pareció curiosa y si así fuesen las 
siguientes, las comunicaré á V., Sr. Público, de quien soy. –El mas aficionado 
de todos los duendes.

Montevideo: Imprenta de Torres.
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DIALOGO
Entre el general Lecor, D. Tomás García y D. Nicolás Herrera.

General. –– El rey se va á Europa llamado por una faccion de anarquistas 
que se titulan soberanos del pueblo portugués. El príncipe queda en 
el Janeiro, y ha entrado en el plan de Andrada de declarar el Brasil 
independiente y coronarse emperador. Este me manda que disuelva la 
división de Voluntarios Reales licenciando sus soldados, y que discurra 
alguna intriga para que esta provincia aparezca à los ojos de la Europa 
incorporada al Brasil por elección de sus habitantes. Esta circunstancia, y 
la rudeza y barbarie de los orientales nos proporcionan la más oportuna 
ocasion para nuestro engrandecimiento en riquezas y honores, porque 
los cooperadores, en esta clase de cambios, siempre salen premiados con 
cruces, títulos y pensiones. Descubro à Vds. el proyecto para que protejan 
y me ayuden en su egecucion.

Garcia. –– Por mi parte entro gustoso en el plan; y cuente V. E. en que le 
allanaré todas las dificultades en virtud de las amplias facultades con 
que me facultó el congreso. Toda la campaña está bajo mis órdenes y 
dispuestas para cooperar activamente à poner en egecución las de V. E.

Herrera.–– La cámara y nuestros amigos, que son los únicos que tienen 
talento, facultades é influjo, trabajarán constantemente para coronar 
la empresa; pero es necesario que el príncipe, luego que se proclame 
emperador, agracie á todos estos servidores con títulos, veneras, pensiones 
y privilegios; al menos es necesario hacerselo creer, para que trabajen 
con constancia. Entre los amigos, unos son ricos y otros pobres; los 
primero solo quieren honores, distinciones y conservar lo que tienen; y 
los segundos solo ansian plata, plata, plata, o que se les ponga en ocasion 
de hacerse con ella.

General. –– Para que todos estos amigos trabajen con mas secreto, uniformidad 
y buen acierto, los iniciaremos en nuestra empresa, introduciéndolos en 
la logia imperial. De este modo, nuestros grandes planes en secreto, serán 
apoyados por ellos en público; y con la sofistería de sus razones engrosarán 
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cada día mas nuestro partido. Yo ofrezco ademas protegerlos à todos 
de un modo decidido; ya dándoles algunas sumas de gratificacion, ya 
permitiéndoles hacer contrabandos por los medios reservados que hasta 
aquí, y ya fallando à favor de ellos dentro y fuera de la cámara, en todas 
sus demandas y pleitos por mas injustos que sean.

Garcia. –– Señor; la gracia de iniciarlos en los secretos de la logia imperial es 
suficiente para hacerlos trabajar à favor del plan. ¿Que mas satisfaccion 
y gloria pueden desear que verse en un lugar secreto y luminoso, 
alternando con V. E. que es el supremo general, legislador único y 
absoluto, árbitro juez de la cámara, gobernador, intendente, presidente 
del cabildo, administrador de la aduana, comandante del resguardo, 
tesorero, contador, prior del consulado, hermano mayor de la caridad, 
heredero general de todos que los mueren abintestato, protector de 
huérfanos, casamentero singular, disponedor árbitro de todos los ganados 
y terrenos del Estado etc. etc. etc.? Básteles señor esta satisfacción; 
porque si el pueblo trasciende la proteccion de los contrabandos de 
nuestros paniaguados, las injusticias que tanto V. E. como la cámara 
están haciendo a favor de ellos y en contra de los inocentes, estamos 
espuestos à una reaccion que se lleve la trampa nuestro plan, y seamos 
víctimas del furor del pueblo.

Herrera. –– ¡Que disparate! Todo pueblo, y particularmente este, no es 
más que una manada de bestias que un esperto pastor conduce por 
escabrosas montañas, o por espaciosas llanuras, segun su capricho. Aquí 
mata unas; allá despeña otras y, cuando se le antoja, las vende todas sin 
que ninguna chiste una palabra. Esto es lo que sucede con este pueblo 
que ni ve, ni oye, ni entiende; y, si alguna vez quiere volver sobre sí, ó 
se le engaña con cuatro sofismas, ó à la vista de un chicote, se le mete 
en un zapato. ¿Qué ha traslucido este pueblo de los atolladeros en que 
lo hemos metido tantas veces? Ni una palabra: siempre le hemos hecho 
creer que nuestros engaños conducían à su bien, y que eran las mismas 
leyes puestas en ejecucion. Yo he hecho tiras y capirotes de ese soberbio 
caudal del abintestato Zamora; me he apropiado una buena parte, otros 
han mamado también, y aunque para esto hemos tenido que fraguar 
documentos de crédito contra Zamora, nadie hasta ahora lo ha olido. 
Desbarate V. E. esa maldita division que acecha nuestras operaciones y 
paraliza nuestros planes, y crea firmemente que no hay mas obstáculos 
que vencer. Todo, todo está à favor del plan imperial; aun Buenos Aires 
y las demas provincias, envidiosas de nuestras glorias, han de pretender 
unirse à nuestro gran imperio.
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General. –– Mucho me temo de la Division, ellos contraminan mis planes ya 
hace tiempo, y si los descubren se nos llevó á todos la trampa. Pero vamos 
à mandar un diputado al principe para que represente esta provincia como 
incorporada al Brasil en el congreso que se va à formar en el Janeiro; pero 
es necesario que suene en el público que va à Lisboa según los artículos 
de la incorporacion. ¿Quien les parece à ustedes capaz de desempeñar 
esta peliaguda empresa con sagazidad y acierto?

Garcia . –– Obes.
Herrera. –– Es el más aproposito para desempeñar nuestra complicada 

empresa.
General.–– Me gusta; aunque este charlatan, intrigante y trapalon es capaz 

de embrollarnos también à todos nosotros.
Garcia. –– Dele V. E. plata y cuente con su constancia. Yo le extenderé el 

nombramiento y le colmaré de facultades tan amplias, que será capaz de 
convencer al principe de que se le van à unir hasta los indios del Cabo 
de Hornos. En cuanto à honores, él tendrá maña bastante para hacerse 
con ellos.

Herrera. –– Como se le den 15 mil pesos yo respondo de que cumplirá su 
comision à satisfaccion de V. E. Conozco à Obes tanto como à mí mismo; 
y sé que cuanto más embrollado se ve con intrigas y tramoyas tanto más 
se considera en su propio elemento. Todo lo que tiene lo ha adquirido 
por medio de trampas y usurpaciones públicas y particulares. Su plan 
favorito es agarrar de todos, y no pagar á nadie; no se para en medios 
para hacerse de los intereses agenos; es capaz de embrollar à su propio 
padre por desposecionarle de sus bienes.

General. –– Los oficiales del consejo militar están alarmados contra nosotros 
porque han descubierto nuestros planes; nos amenazan ya en público 
con descaro, y meditan en secreto nuestra prision; huyamos el golpe y 
salvemos en la campaña nuestras vidas. Yo paralizaré por el momento sus 
disposiciones mandando salir los pernambucanos, y haciéndoles creer que 
van á relevar à los cazadores de la Colonia para que se vengan á incorporar 
á la division. Mientras tanto activen ustedes su salida á San José.

Garcia. –– Algun pícaro nos ha traicionado, yo estoy sobresaltado; muger, 
hijos y bienes todo queda abandonado; á Dios, hasta San José.

Herrera.–– Pues á mí no me atrapan el bulto; antes de media hora ya estaré 
galopando por esos andurriales.

General.–– No yo tampoco me detengo. Con la escusa de que los 
pernambucanos se han sublevado y que no quieren pasar de Canelones, 
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voy á salir en este momento ofreciendo volver mañana. Yo aseguro á esos 
botarates que me la han de pagar.

CONTINUA LA ESCENA EN SAN JOSE.

General. –– E bien; ¿Como les ha ido en la carrera?
Garcia. –– Jamás he galopado con tanta constancia.
Herrera.––Tengo deshollados el trasero y entrepiernas; tal era el miedo que me 

hacia correr: todas las gentes, árboles y bultos que divisaba por el camino, 
me parecian Talaberas armados que me decian: alto aquí. Tramoyon! Ya 
acabáron tus embrollas: ahora vas á pagar todas tus infamias. Hijos de 
pu ::: juro que me han de pagar estos sustos.

General. –– Ya he mandado de órden del príncipe, haciendo referencia à 
una órden del rey que he traído de los cabellos, que den inmediatamente 
baja à todos los soldados que la quieran; y para los que no, tendrán 
pronto transportes para que se vayan con mil demonios. Juro que los he 
de sacrificar. Ya ha llegado la fuerza naval que habia pedido al príncipe 
para que los escolten al Janeiro o los echen á pique en alta mar. Por mis 
bigotes, que me la han de pagar esos marotos de anarquistas. Hasta 
ahora he sido tolerante y humano por sistema; de aquí en adelante he 
de ser lo contrario por inclinacion. Márques está empeñado en sitiar la 
plaza y prohibir la entrada de carnes; persuadanle Vds. de lo contrario, 
porque en el dia sería prejudicial à nosotros esta medida; no solo porque 
las autoridades de la plaza me reconocen todavía, sino porque con este 
paso violento cesarian de mandarme las rentas que produce la aduana. 
Esos anarquistas de cabildantes nos están también haciendo la guerra. He 
dado órden al gobernador intendente para que los disuelva: este barbarote 
cobarde no se ha atrevido á hacerlo, y se ha contentado con mandarme 
una lista de mas de 200 anarquistas que no hostilizan descaradamente. 
Juro por mi emperador que los he de ahorcar á todos cuando entre en la 
plaza. Había creído que la presencia de la escuadra imperial los habría 
aterrado á todos, y que como corderitos se hubiesen embarcado esos 
traidores en los transportes del Brasil, pero por mas seguridades que les 
he ofrecido; han desechado el embarcarse; no se han librado de mala los 
mui marotos: si dan cumplimiento, hubiera tenido el gusto de vengar sus 
infamias echándolos à pique: ni tampoco han querido entregar la fragata 
Tetis, aunque se lo ha mandado el almirante de órden del emperador. El 
comandante de la escuadra es un cobarde, un inepto; tiene la tripulación en 
el mayor desórden; mas de 140 marineros se le han desertado. La fragata 
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Lecor, cuya llegada tanto me interesaba, ha entrado en el puerto à tiro de 
la escuadra; y la correspondencia, esa correspondencia tan interesante, 
ha caído toda en manos de mis enemigos: así es que ya me llaman traidor 
en sus papeles incendiarios: así es que en virtud de llamar traidor el rey 
á todos los que han contribuido ó contribuyan á la independencia del 
Brasil, se me van retirando todos los oficiales y soldados que de buena 
fé habían seguido mis disposiciones. Somos perdidos: fuego y sangre es 
el único partido que nos queda. Todo el que tenga una gota de sangre 
de patriotismo o la menor sospecha de tal, debe ser preso y mandado al 
Janeiro, o asesinado en secreto. Mucho me consuela el tratado que acabo 
de hacer con Mancilla ; este era un enemigo tanto mas formidable, cuanto 
que si pasaba el Uruguay con sus fuerzas, no me quedaba otro efugio 
que abandonar esta provincia objeto de todas mis delicias, y retirarme 
á Rio Grande; era en este caso tan crítica la disyuntiva, que si resolvía 
atacarle tenía que desguarnecer todos los puntos de la provincia, y daba 
lugar á los anarquistas para revolucionarla y despedazarme tomándome 
entre diferentes fuegos; y si me estaba quieto, el feroz entreriano habría 
batido todas mis fuerzas en detal.

Garcia.–– Promulgue y pondere V. E. la llegada de nuevas fuerzas del Brasil: 
amenaceles con sitiar y asaltar la plaza sino se embarcan al instante con 
los transportes que nuestros amigos han hecho venir de Buenos Aires. 
Haga V. E. que los cabildos reconozcan y juren à la fuerza obediencia 
à nuestro emperador. Convoque los pueblos que están subyugados por 
nuestras bayonetas á la formacion de un nuevo congreso que decrete 
la incorporacion de esta provincia à nuestro imperio del Brasil, en la 
firme inteligencia que las disposiciones de este congreso aunque hijas de 
la fuerza y de la intriga, serán creidas por legales aun por los mismos 
anarquistas de la plaza; y no desmaye V. E., que todavia tiene muchos 
recursos nuestra apurada situacion.

Herrera.––– Segun noticias que acaban de llegar, parece que se han hecho 
elecciones populares en la ciudad y han nombrado un nuevo cabildo con 
atribuciones de congreso, y….

General.––– Y todos sus individuos son anarquistas; solo un voto han tenido 
nuestros amigos. Conozcan Vmds. ahora los justos motivos que tuve para 
nombrar el congreso cisplatino por medio de intrigas y cohechos; y aún así, 
hubieran decretado contra la incorporacion sino les hubiera intimidado 
con las bayonetas. De estas elecciones debo inferir que todos los habitantes 
de la plaza son anarquistas; todos pues, excepto el panadero Montezo, 
han de ser pasados por las armas inmediatamente que entremos en la 
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ciudad. Pero, ¡ah! Todo me sale mal; todos me abandonan; desconfio de 
todos e y hasta de Vmds mismos. Vayanse y degenme solo.

GARCIA Y HERRERA

Garcia. –– El general está frenético é insufrible. Frutos, el grosero Frutos 
está cometiendo mil tropelías en todos los pueblos de la campaña. Roba, 
estrupa, saquea, quema y mata à su antojo. Todos estos crímenes recaen 
sobre nosotros. Lavalleja nos ha traicionado y se ha marchado à Buenos 
Aires en busca de armas, para venir luego à aniquilarnos con su agilidad 
de rayo. El General ha aprisionado indiscretamente una multitud de 
paisanos por meras sospechas; sus familias y deudos están alarmados 
contra nosotros. Confesemos, amigo, que estamos á pique de perder, con 
el todo, nuestras propias vidas.

Herrera. –– Un medio solo nos queda que abrazar. Con haber el general 
perdido el juicio, se ha hecho incapaz del mando. Vmd., como procurador 
general del Estado, es la única autoridad legítima. Traspase el mando 
político y militar de la provincia al general Márquez. Hagamos salir 
de la ciudad la cámara, el gobierno intendencia y el resto de nuestras 
familias; y que Márquez ataque la plaza y la reduzca á cenizas. Nosotros 
nada perdemos. En el caso en que nos hallamos, debemos propender, y 
aún tener un placer en que perezcan hasta las piedras de todos nuestros 
enemigos, y aun las de nuestros amigos; hubieran trabajado esos canallas 
en destruir esos anarquistas llamados patriotas.

SOLILOQUIO.
El General Lecor encerrado solo en el miserable cuarto de  

su casa de San José.

¡Oh ambición de riquezas y honores, y como has trastornado todos 
mis planes! ¡En mi avanzada edad, en el último período de mi vida, has 
obcecado mi razón, me has hecho caducar, y precipitádome en mi propia 
ruina! ¡A los sesenta años de experiencia, al fin de mi carrera política y 
militar, cuando me miraba cubierto de honores y laureles conseguidos por 
las humillaciones hechas al corifeo inglés Wilington (sic), cuando no debía 
pensar en otra cosa que en retirarme á mi patrio suelo, y allí, tranquilo y 
apreciado de todos, acabar los pocos días que me restan de vida; en ente 
mismo momento es cuando todo lo he perdido y echado un borron sobre 
todos mis dilatados servicios! Todos mis paisanos me detestan; la nacion me 
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abomina; el rey, ¡oh! Que ingratitud! Ese virtuoso monárca ese bondadoso 
Juan VI que tantas veces me ha distinguido sin merecerlo, me aborrece, 
y llama ya á boca llena traidor; me proscribe del ejército portugués, y ha 
fulminado sentencia de muerte contra mi! ¿Es posible que las intrigas del 
caduco Andrada, y las pomposas promesas de un principe desobediente á 
su rey y padre, é infiel á su nacion, me hayan seducido hasta el término de 
faltar á mis deberes, de traicionar mi rey y patria, y de perder de un solo 
golpe cuantas distinciones y honores he adquirido en los sesenta años de mis 
continuados servicios? ¿Es posible que haya al fin llegado á ser el juguete del 
trapalón Herrera, del ambicioso Garcia, del enredador Obes, y de esa cáfila 
de hombres inmorales que, por su sórdido interés y siniestros fines, me han 
hecho el encubridor de sus crímenes, el protector de sus robos, el destructor 
de esta provincia y el mas desgraciado de los hombres? ¡Oh conciencia! Y 
como me atormentas presentándome constante ante los ojos del alma, todas 
las injusticias, tropelías é iniquidades que me han hecho hacer esos malvados! 
Todos se han conspirado contra mí! Portugueses, españoles, americanos y 
brasileros, todos, todos buscan mi exterminio. Ya me es pesada esta vida 
que detesto: el recuerdo de mi infidelidad y desaciertos me la hace aborrecer 
de todo corazon. Fuego devorador del cielo caiga y consuma esta miserable 
existencia. Con estas mismas manos sacrílegas que tantas veces he firmado 
la traicion de mi patria, con ellas mismas debo cortar el mohoso y delicado 
estambre de mi detestable vida. Sirva esta trágica escena de escarmiento 
á todo buen portugues. Acabe esta pistola de una vez con el mayor de los 
criminales: con el asolador de la provincia Oriental: con el traidor á su rey 
y patria: con el execrable Lecor. Pum!

Aquí la historia dió fin
Del famoso general Arlequin.

SIGUEN GARCIA Y HERRERA.

Garcia.–– Ha visto V., amigo, que fin tan trágico ha tenido nuestro buen 
general? Bien decía V. que había perdido el juicio. ¡Pobre infeliz! ¡Que 
trastornada estaria su razon cuando se resolvió á tomar tan feroz medicina!

Herrera.–– Anoche me atormentaron mucho los remordimientos de mis 
hechos pasados, y mucho más la presente apurada situacion. Tuve también 
tentacion de matarme: agarré la pistola; apuntéla á la cien, y aunque 
estaba en el seguro, fue tal el trastorno que ocasionó en mi máquina de 
desmayado me caí redondo en el suelo. Cuando volví en mí, temblaba al 
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recordar solo la escena. De buena me he libertado amigo; no seguiré yo 
el ejemplo del general.

Garcia. –– Ni yo tampoco primero sufriré que vengan los gauchos y me 
toquen el violin, que ser asesino de mi mismo.

Herrera.–– ¿El violin dijiste? Para los pavos. En este mismo instante me 
voy à embarcar para Inglaterra. Allí tengo cien mil pesos en el Banco, y 
sobre treinta mil que llevo en onzas de oro: con esto tengo bastante para 
mí y mi familia para toda mi vida; y si aquí se matan los hombres como 
chinches, que buen provecho les haga. Lo que V. debe hacer es, irse á la 
plaza, que, á la sombra de sus hermanos y amigos, nadie se meterá con V.

Garcia.–––Así voy á hacerlo ya que todo mi candal lo tengo en bienes raices, 
y vaya el imperio á la m : : que no me ha dado mas que pesadumbres. Yo 
no temo volver á la plaza, porque me consta que los patriotas del día son 
prudentes y nada vengativos. Agur amigo, hasta el dia del juicio.

IMPRENTA DE LOS EXPOSITOS.
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SENHOR,

Órgão legítimo dos Sentimentos do Governo Provisório da Província de 
São Pedro do Sul, e Câmaras de Porto Alegre, Rio Grande e Rio Pardo, em 
seu nome, e em nome do seu Povo, venho oferecer a Vossa Alteza Real seguros 
Votos de Respeito, de Amor, de Adesão e de Fidelidade.

Os Filhos, e os Íncolas do Brasil já principiavam a julgar-se isentos 
do antigo Despotismo: os Baxás das Províncias, esses modernos Pretores, e 
Procônsules disfarçados no título de Generais, viam arrancar-se-lhes da tirâ-
nica destra o bastão de ferro, símbolo da prepotência: já o Brasil em êxtases 
de júbilo contemplava os fortunosos Dias 24 de Agosto e 15 de Setembro de 
1820, o cobria de bênçãos os Heróis do Douro e Tejo que primeiros soltaram 
o grito libertador: Constituição!

Não obsta o dilatado espaço do Oceano, não vale a proximidade de uma 
Corte corrompida, a influência dos Áulicos, o interesse dos Sejanos, e o pode-
rio da turma que circulava o Trono: a Bahia, o Rio de Janeiro, enfim todo o 
Brasil exclama: Constituição: Constituição, ou Morte!... O Augusto Monarca 
lança vistas imparciais na História do passado, consulta a origem da nossa, 
e das estranhas Monarquias, não hesita, reconhece a Soberania Nacional.

Só cumpre a êmulos de Tácito levar dignamente aos séculos vindouros 
esta época brilhante de nossos Fastos.

Ela desce porém subitamente do alto grau que ocupava no termômetro 
da ventura. O Despotismo precisava gasalhado, e gasalhado encontra nas 
Cortes de Portugal.

As Cortes de Portugal então variam de Sistema, e esquecem os sagrados 
princípios de igualdade marcados nas Bases da Constituição: não erram como 
pode errar o sábio, decidem como usa decidir o Déspota; querem ter jus de 
escravizar o Brasil, e antropófagos de nova espécie devorar seus Direitos, 
sua Categoria, e Independência. Ditam em caracteres (de ouro para eles, e de 
sangue para nós) os revoltantes Decretos de 29 de Setembro de 1821, onde 
cada palavra é um insulto, cada período um atentado, e o seu todo um pélago 
de horrores, de traições, e tudo quanto é perverso. Não pareçam exageradas 
as minhas expressões: é crime calar, quando o dever prescreve que falemos.

A Província de que sou Órgão não é composta de Povo menos honrado, 
e menos brioso, do que são os Povos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, e 
outras Províncias: seu maior brasão é – Patriotismo –; conformes em senti-
mentos marcham ao mesmo fim – o Bem da Pátria. –
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Com os Camarões, e Henriques Dias não terminaram os Heróis 
Brasilienses; os descendentes daqueles herdaram seu Heroísmo, não são 
capazes de aviltar as suas cinzas, e insensíveis ao opróbrio retomar ferros 
que uma vez despedaçaram.

Em vão na opressa Bahia forcejam Europeias baionetas para torcer cora-
ções, e criar prosélitos à causa da Injustiça: o fogo do entusiasmo Patriótico 
vislumbra por entre elas, os Janízaros vacilam, a ruína os espera, e espera-nos 
o Triunfo.

Vossa Alteza Real Senhor, no sempre memorável Dia 9 de Janeiro de 
1822 deu o primeiro corte nos planos da Tirania, serenou violentos abalos que 
ameaçavam desordem; por um rasgo assombroso de Sabedoria, e de Política 
derribou o tropel de inevitáveis males, e diferindo os votos da Razão; e da 
Equidade afiançou ao Brasil a posse de Sua Alteza Real, dando-lhe das doces 
expressões dignas dos maiores Filósofos do Século – União, e Tranquilidade 
– lição tanto mais grata, quanto era mais conforme aos sentimentos de seus 
honrados habitantes, e aos princípios que serviram sempre de base à sua 
conduta. 

A minha Província reconhece a grandeza da resolução adotada por Vossa 
Alteza Real ela, Senhor, aprecia o muito que Vos deve, e seria ingrata se não 
enviasse render pública homenagem às Vossas Virtudes.

Contai, Senhor, com o coração de seus habitantes, contai com quanto 
possam: está na sua linguagem, com juramento o afirmo.

Agora, Senhor, seja-me lícito alongar as vistas por mais amplos horizon-
tes, e continuar na linguagem da franqueza, e desinteresse.

A conduta das Cortes cada vez mais ofensiva se apresenta para o grande 
Reino Brasílico. As últimas notícias que encontro nesta Corte ignoradas ainda 
na minha Província ao tempo que me apartei dela, vão sem dúvida esgotar 
o seu sofrimento. Portugal quer à força não conhecer o Brasil, é necessário 
que o Brasil o force a conhecê-lo. O Brasil é Irmão de Portugal, mas nunca 
será o seu Escravo.

É certo que Portugal não duvida conferir-lhe por palavra o título de 
Irmão, porém desmente-o com obras: quer conceder-lhe pouco como graça, 
quando lhe deve muito por Justiça.

É necessário pois, e até indispensável que surjamos do letargo da condes-
cendência sim, surjamos; está realizado. Eu fui testemunha do ardor, e do 
entusiasmo com que o Povo desta Capital corria a assinar a Representação 
que o Senado da Câmara acaba de entregar a Vossa Alteza Real. Eu também 
inscrevi meu nome: a suplica é justa, o Povo quer reassumir a sua Soberania 
espezinhada, adotar nova existência Política, mas só para criar um Corpo 
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Legítimo que defenda melhor os seus Direitos, que melhor sustente a sua 
causa, e consolide em perpétuas Bases a Integridade da Monarquia Lusitana. 
Um Cidadão da minha Província em 9 de Janeiro afiançou a Vossa Alteza 
Real que os sentimentos da sua Pátria, seriam iguais aos sentimentos que 
então manifestara o Povo desta Corte; está verificado. Hoje, Senhor, eu faço 
o mesmo; e espero que o futuro não tenha de iludir-me.

A causa que entusiasmado abraça o Povo desta Capital abandonando-se 
aos braços de Vossa Alteza Real é a causa do Brasil por excelência, é a causa 
da minha Leal Província, é a de Vossa Alteza Real, que anuindo à deprecada 
União das Cortes Brasílicas firma o seu Trono firmando a felicidade da Nação 
Portuguesa. Oh ditoso dia! Felizes todos os que em paz virmos a Vossa Alteza 
Real no centro dessa Augusta Assembleia, firmando pela última vez o grande 
Pacto, e indestrutível obra do Edifício Nacional. 

FRANCISCO XAVIER FERREIRA,
Dia 23 de Maio 1822.

RESPOSTA DE SUA ALTEZA REAL

Agradecei à vossa Província da Minha parte, e dizei-lhe, que antes do 
Cidadão Me apresentar os seus votos, Eu já contava com a sua Lealdade.
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EL
HOMBRE SIN PARTIDO

O
RESOLUCION DE LA PRIMERA CUESTION DEL 

CONCILIADOR.

Salió á luz el 4 del corriente un papel del Conciliador ó el amigo de la 
Paz, que ha sido justamente recibido con aplauso. Despues de presentar el 
iris á los escritores, que iban expresàndose con plumas teñidas en sangre, les 
propone tres cuestiones para que se ejerciten en su discusion. La utilidad de 
ellas es indisputable. Los hombres han revindicado el uso de su racionalidad, 
y no hai una sola sociedad de alguna ilustracion en la presente era, que se 
deje apàticamente conducir, sin conocer el camino por donde se le guia. Es 
necesario que los pueblos entiendan sus conveniencias: lo demas repugna 
como pretension de intentarse seguir la marcha ominosa de los siglos del 
abatimiento. ¡Luz de la filosofía! ¡Principios sagrados esparcidos al mundo 
por hombres sabios, justos, y amantes de los hombres! He hai vuestro fruto 
que ha germinado, para nunca morir, en los corazones de la especie humana 
¡ya estos pertenecen à sí mismos!

Poseido de estos sentimientos, esperaba que todos los hombres 
pensadores empeñasen sus talentos, en una discusion, que es tan útil como 
necesaria à esta provincia en las presentes circunstancias; pero bien por 
temores infundados, bien por indiferencia reprehensible, nadie ha escrito aun 
sobre el particular; por esto es que me he atrevido, sin embargo de conocer la 
debilidad de mis fuerzas, à dar al público mi opinion sobre ella, profesando 
principios de moderacion, y solo con el objeto de encontrar la verdad.

CUESTION PRIMERA.

¿El gobierno del Janeiro, habiéndose declarado independiente del reino 
de Portugal, tiene derecho à continuar la ocupacion de esta provincia, ó á 
su agregacion al nuevo imprerio del Brasil, con arreglo à los artículos de la 
incorporacion?

Es indispensable tratar en este lugar sobre la legitimidad del congreso 
cis-platino.... Estas asambleas no son mas que una representacion de los 



595

pueblos. El caracter representativo se adquiere ó por la naturaleza como 
en la viuda de su menor, ó por ministerio ó nombramiento de la autoridad 
constituida, como en los defensores de menores, pobres, y ausentes, y en los 
tutoros dativos, ó por poder expreso del representado. ¿Quien sin alguno de 
estos requisitos, se atreverà à creerse con legítima personería, para ingerirse 
en negocios agenos? El en cualquiera tribunal seria repelido como intruso.... 
No podría citarse el folio del codigo de la naturaleza, en que se registre la 
decision, de pertenecer à los individuos que compusieron el congreso, el 
derecho nato de representar à la provincia oriental del Rio de la Plata.

Tampoco habrà un individuo bastante atrevido que juzgando á estos 
pueblos menores de edad, fatuos, desvalídos ó ausentes quiera que deban 
recibir representantes dativos. Resta pues el último de los tres estremos, 
esto es que solamente pueda y deba la provincia ser representada por los 
procuradores à quienes ella misma confiera sus poderes. Estas ideas no son 
para los sàbios, sí para el pueblo: aquellos las conocen, este las ignora, y es 
el que debe ser instruido.

Las naciones han usado siempre y usan asambleas primarias, de las que 
resultan los electores que deben nombrar á sus apoderados ó representantes. 
Desde que un pueblo es numeroso, de manera que sea dificil recibir sus 
votos individualmente en una asamblea ó junta, debe echar mano de aquel 
arbitrio para evitar la confusion y los desórdenes. Ahora pues en la provincia 
oriental, ni se han celebrado asambleas primarias, ni se han tomado los votos 
á los individuos de ella, para el nombramiento de electores, ni ha habido tal 
asamblea electoral. Los cabildos en virtud de instrucciones de la capitania 
general, transmitidas por el Gobierno Intendencia, los Cabildos compuestos 
por lo general de individuos al paladar de aquella autoridad, los Cabildos 
en medio de las respectivas guarniciones portuguesas de las cabezeras de 
partidos, los Cabildos con aquellas calidades y en aquellas circunstancias, 
eligieron á los representantes de los pueblos, sin que por las ordenanzas les 
competan semejantes actos, porque son privativos de los mismos pueblos 
comitentes, sin que pueda esta facultad ser enagenada por ellas, ni menos 
usurpada por persona ni corporacion alguna. Por tanto queda demostrado 
que el congreso fue nulo en su origen por falta de poderes, y agraviante á la 
soberania de los pueblos, por haberse usurpado sus facultades intransmitibles 
por su naturaleza, y que jamas debió tener lugar su instalacion con tales 
ilegitimidades.

El tuvo sus sesiones en esta plaza.... En donde obserbaban sus acciones 
tres mil bayonetas,.... Interesadas en la incorporación,…. Persuadidos 
de ser conquistadoras,…. bajo una guardia de las mismas. Cuando tales 
corporaciones, aunque sean legítimamente constituidas, obran con semejantes 
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trabas, cuanto hacen es nulo, porque el derecho presume que proceden 
forzadas, y que sus decisiones son obras del temor, que se llama suficiente 
para dominar al varon constante: luego aun supuesto legítimo el congreso, 
la incorporacion se debe conceptuar como no declarada. Pero pasemos mas 
adelante: examinemos los artículos ó condiciones de esa incorporacion. 

Permitida la legitimidad del congreso, y la eficacia de sus acuerdos 
ellos mismos nos prestarian la antorcha de la evidencia, para asentar que ha 
fenecido ya el derecho de que trata la cuestion, si existió alguna vez.... Dijo el 
Sr. Bianquí: es evidente que la Banda Oriental no pudiendo ser actualmente, 
nacion debe constituirse parte de otro Estado capaz de sostenerla en paz y 
seguridad. Buenos Aires en medio de sus guerras civiles no puede llenar estos 
objetos... No queda pues otro recurso que la incorporacion á la monarquia 
portuguesa bajo una constitucion liberal. Los SS. Alagon, Llambí y Larrañaga, 
que entre 16 fueron los únicos que hablaron, estubieron por la misma opinion, 
à la que subscribieron los demas, explicàndose con claridad y con repeticion 
notable, que la incorporacion se hacia al triple cordon, de Portugal, Brasil, 
y Algarve. La Banda Oriental se incorporó pues al todo, y no á alguna de 
las partes. Por la declaracion de la independiencia del Brasil, se ha desecho 
ó disuelto aquel todo, pasando á ser dos lo que era uno, y por consiguiente 
faltando él, queda sin efecto, lo que explicita y terminantemente se le refería.

Han variado tambien las circunstancias que motivaron la incorporacion: 
Buenos aires no está en guerras civiles: lo rige una administracion sabia y 
admirable. La Banda Oriental se ha ilustrado, conoce y aborrece los horrores 
de la anarquia, aspira al orden y desea con ansia copiar el original que miró 
en sus hermanos de occidente.

El señor Llambí agregó de hecho nuestro pais está en poder de las 
tropas portuguesas: nosostros ni podemos ni tenemos medios de evitarlo. 
¿Quien no conoce en este periodo el verdadero voto de este diputado, único 
profesor de derecho que habia en el congreso? ¿Quién no divisa el del señor 
Vianqui cuando dijo: en cualquiera casos que prepare el tiempo ó el torrente 
irresistible de los sucesos, se hallara la provincia rica, poblada, y en estado 
de sostener el orden que es la base de la felicidad pública? Las espresiones 
dulcemente quejosas del señor Larrañaga: Buenos aires nos abandonó y todas 
las demas provincias hicieron otro tanto.... El dulce nombre patria debe 
estremecernos...... ¿No dan á conocer bastante sus patrioticos sentimientos? 
Las circunstancias, si, las circunstancias del momento obligaron al labio 
á pronunciarse contra el corazon. Il ne faut pas juger sur ce qu’on voit 
paroitre. Lo demas mereceria el justo reproche dirigido al ingrato Teseo: 
ce seroit trahir tout, raison, gloire, equité. Dicho señor Larrañaga explanó 
de un modo digno estos conceptos. Por lo mismo dijo, sin comprometer el 
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caracter que representamos, tampoco podemos pensar de otro modo. 
Este sábio y prudente ministro, como todo el Congreso, conocia bien que 
las tropas sujetas entonces á las órdenes que les impartiese el gefe, (sin poder 
glosarlas de modo alguno) se verian, aunque fuese á su pesar, obligadas á 
exigir la declaracion que se quisiese, y en efecto habria quedado en el mas 
terrible compromiso aquel caracter, que se proclamaria al mismo tiempo 
que se hallase.

Sin embargo ese congreso no fue tan débil, que no exigiese para la 
provincia el caracter de Estado, y decidió por el tercer artículo que gozaría 
el único rango que los demas de la monarquía portuguesa: por consiguiente 
deberia desde entonces considerarse como igual en derecho á cualquiera de los 
tres reinos que antes estaban unidos.  Si el Brasil pues cree que los tiene para 
separarse de los otros dos, deberà tambien este Estado Cis-platino gozarlos 
para disponer de sí y unirse por su voluntad libre, bien al Portugal y Algarves, 
bien al mismo Brasil, bien à ninguno de ellos. Tres siglos de posesion y de 
mando no bastan à Portugal para exigir por derecho la union del Brasil; y 
¿le bastará à este la simple decision del congreso, que como se ha probado, 
no fue á su favor exclusivamente para pretender nuestra eterna sumision?

Pero sobre todo véase el artículo 21 que dice así: será del cargo del 
Gobierno, transar cualquiera reclamacion que haga algun otro poder sobre 
este territorio: : : : Sin que pueda disponer de su suerte sin su conocimiento y 
espresa voluntad. . . . Luego es necessario oir el voto expreso de la provincia 
Oriental ú Estado Cis-platino, en la reclamacion que hace la mayor parte 
dél, y quizá algun otro poder. . . . Luego en los artículos de incorporacion 
no puede el Gobierno del Brasil fundar un derecho para que este Estado le 
pertenezca en propiedad sin consultar los votos de los pueblos, pues esto 
sería disponer de su suerte sin su conicimiento y expresa voluntad.

Creo haber elucidado suficientemente la cuestion, demostrando 
la nulidad del congreso, la ilegitimidad de sus decisiones, y la natural 
consecuencia que se sigue de estas mismas aun en el caso, que se quiera que 
aquel sea bien instalado, y éstas revestidas de toda fuerza. Desearia que 
algunos con conocimientos superiores à la escasez de los mios, me ilustrase 
en las razones de derecho en favor de la afirmativa de la pregunta, pues estoi 
pronto à contestar á ellas sino las juzgo suficientes, ó á reformar mi opinion 
si obrasen en mi el convencimiento. – Je ne suis de parti, je suis de la raison.

Entretanto yo me atrevo à presentear al gobierno del Brasil un modelo 
de liberalidad y de procedimientos justificados. . . . Las cortes de Portugal 
despues de haber tenido á la vista las cartas del Príncipe regente de 19 y 
22 junio de este año, en que se pintaba á sus miembros, del modo mas 
desfavorable, han antepuesto la justicia á los resentimientos personales, y 
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aun à la importancia moral de su nacion; y dando un ejemplo admirable, 
que les grangeará honor eterno, han dirigido al Brasil en 17 de agosto la 
siguiente proclama que se halla inserta en el diario del gobierno num. 201.

“Brasileros: ní vuestros hermanos de Europa os contradicen, ni las 
cortes os    negarán jamas el derecho natural que teneis para constituiros 
independientes, y daros la clase de gobierno que mas os conviniere. 
Virtualmente lo reconocieron las cortes cuando os propusieron la lei 
fundamental de las bases, para que declaraseis si queriais formar con nosotros 
una misma nacion, y un mismo imperio: . . . . (Siguen despues haciendo ver 
la conducta que han tenido las cortes, y la utilidad reciproca del Brasil y 
Portugal en estar unidos, y concluye. . . . .) Las cortes no pretenden sostener 
la union de Portugal con el Brasil por medio de las armas; la fuerza es debil 
instumento para contener en una conexion provechosa à un pueblo activo, 
numeroso, cresciente y amigo de su libertad. Nuestra union, Brasileros, 
depende solo de las afecciones, y del interes, que producen ventajas mutuas, 
nombres comunes parientes, amigos, leyes iguales, igual proteccion. . . . . . 
Si una declaracion tan sincera y tan franca, no es capaz de remover todos los 
principios de discordia y de restablecer la primera y no sospechosa confianza, 
las cortes, lamentando vuestra ceguedad, y vuestro alucinamiento, quedan 
à lo menos satisfechas, con haber dado la paz à su conciencia, declarando 
sus principios, y manifestando sus sentimientos.”

Estas son ideas y hechos de filósofos, de hombres sin ambicion, de una 
corporacion verdaderamente liberal, y poseida de aquella maxima. -  

L’on se efforcerá en vain, par d’asidus combats,
à disposer d’un coeur, qui ne se donne pas.
Uno paso de esta clase colmaria de gloria al gobierno  brasilero, y 

quizá entonces su procedimiento liberal, alcanzaria sin efusion de sangre y 
con seguridad, mayores ventajas que las que puede prometer el derecho de 
la fuerza, contra la justicia y la desesperacion, porque. – 

On resiste aisement, quand’on n’espere pas.

EL HOMBRE SIN PARTIDO.

Montevideo, noviembre 23 de 1822.

IMPRENTA DE Torres.
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O P I N I AÕ
Dos Officiaes e mais praças do 1. Regimento de Infantaria, 

relativa a Proclamaçaõ de 30 de Junho de 1822.

Nós os Oficiais, e Oficiais Inferiores eleitos pelas companhias do 1º 
Regimento de Infantaria da Divisão dos Voluntários Reais d’ El Rei, reunidos 
em consequência da Circular do Senhor Ajudante General de 30 de Junho do 
presente ano: tomando em consideração a proclamação, que nos foi presente, 
e nos desperta do criminoso letargo em que jazíamos; somos da opinião que 
se faça um manifesto, em que se mostre ao Soberano Congresso Nacional, 
que nos achamos possuídos dos honrados sentimentos, que constituem os 
verdadeiros Portugueses; reiterando o nosso juramento de obediência à nossa 
Santa Constituição, adesão à Pessoa d’ El Rei; e a mais constante liga, com 
os nossos caros irmãos Portugueses.

E por assim o havermos unanimemente deliberado, se mandou lavrar este 
Termo, que assinamos no Quartel do Seco aos quatro dias do mês de Julho 
de 1822.–João Joaquim Pereira do Lago, Tenente Coronel, Comandante do 
1º Regimento de Infantaria.–José Joaquim Pacheco, Major do 1º Regimento 
de Infantaria.–José Antonio Freire, Capitão do 1º Regimento de Infantaria 
João Rodarte da Gama, Capitão do 1º Regimento de Infantaria.–João de 
Mattos Maia, Capitão do 1º Regimento de Infantaria.–Hipólito Cassiano de 
Paiva, Capitão do 1º Regimento de Infantaria.–João Antonio Ribeiro Branco, 
Capitão Quartel-Mestre.–Francisco de Andrade Taborda, Cirurgião Mor do 
1º Regimento de Infantaria.–Antonio de Moura e Brito, Tenente-Ajudante.–
Antonio Mendes Bello, Tenente do 1º Regimento de Infantaria Antonio Felix 
de Menezes, Tenente do 1º Regimento de Infantaria.–Joaquim José Bandeira, 
Tenente do 1º Regimento de Infantaria.–Antonio José de Araujo, Tenente do 
1.º Regimento de Infantaria.–José Maria de Azevedo, Tenente Quartel-Mestre 
do 1.º Regimento de Infantaria.–Luiz Xavier Valente, Alferes do 1º Regimento 
de Infantaria.–Vicente José Francisco de Maré, Alferes do 1.º Regimento de 
Infantaria.–José de Amorim Azevedo, Alferes do 1º Regimento de Infantaria.–
Diogo Dionísio Cardozo, Alferes do 1º Regimento de Infantaria.–Antonio da 
Silveira Mourão, Alferes do 1º Regimento de Infantaria.– Manoel Antonio 
Martins, 1º Sargento, pelas praças de pré da 4ª Companhia.–José Fernandes, 
1º Sargento, pelas praças de pré da 6ª Companhia.–José Joaquim, 2º Sargento, 
pelas praças de pré da 5ª Companhia.–Manoel José da silva, 2º Sargento, pelas 
praças de pré da 2ª Companhia de Granadeiros.–Francisco Rodrigues Alves, 
Furriel, pelas praças de pré da 3ª Companhia.

MONTEVIDEO.–Imprensa de Perez.
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EL ORIENTAL 
A SUS

Compatriotas.

Extracto del manifiesto del Gobernador del  
Entre Rios á sus habitantes.

Se desvela el gobierno por conversar à todo trance los bienes adquiridos, 
é inseparables de la tranquilidad, y no contento con la seguridad, que le 
prestan el honor, y buena comportacion de los jefes subalternos ha resuelto 
ver por sí mismo el efecto de sus disposiciones: he aquí la razón porque recorre 
en visita general tres ó cuatro veces en el año el territorio de la provincia. 
Con este objeto salió à principios del mes pasado de la villa capital, y como 
fuese tiempo de relevar los diferentes destacamentos que guardan los puntos 
convenientes, se hizo acompañar de la fuerza que debía sucederles. Entretanto 
los gefes de la línea portuguesa ó brasilera del Uruguay se inquietaron por la 
llegada del gobierno à este ponto, escoltado de la fuerza que salió del Paraná, 
y admitieron, si hemos de juzgar por sus operaciones, el rumor vago de que 
espedicionaba contra ellos.(1) Mui luego las partidas de asesinos que robaban 
en esta banda de cuenta del teniente d. Jacinto y otros varios de aquellas 
tropas, pasaron el Uruguay y asesinaron dos vecinos honrados, y pacíficos 
porque quisieron defender sus casas y estancias de los ataques de estos 
bandidos que ya llevaban à sus patronos las caballadas de estos incendiados 
desgraciados.(2) Bien facil seria al gobierno vengar estas maldades tanto por 
represalia, como obrando directamente contra quienes viendo, y apoyando 
la conducta escandalosa de ese caudillo ladrones, y asesinos, con nombre y 
uniforme de oficial principian las hostilidades sin precedente declaracion de 
guerra.(3) El triunfo seria tanto mas seguro cuanto que en la anarquía que hoi 

(1) No es extraño porque el malvado piensa que todos son de su condicion.
(2) Es costumbre inveterada en los continentales robar y asesinar sin conmiseracion. El medio 

que resta para librarnos de semejante plaga es la concurrencia de nuestros esfuerzos para 
expelerlos de nuestro territorio.

(3) Ellos prevaliéndose de la fuerza siempre nos han insultado, y provocando nuestra 
paciencia nos han obligado á muchos precipicios.
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devora la provincia Oriental: ellos no obedecen autoridad alguna. Aunque 
en lo público parecen someterse al jefe de aquel territorio.(4) Nada lo prueba 
mas que la contradiccion que se nota entre las ideas que Excmo. Señor Barón 
de la Laguna despliega en sus comunicaciones á este gobierno, y á las que 
manifiestan las operaciones de la línea.(5) A pesar de todo, intentarlo ahora 
seria confirmar, al menos en las apariencias, el rumor falso que le atribuye à 
este gobierno el proyecto de expulsar por sí solo al extranjero de la provincia 
Oriental, y volver à la nación la integridad del territorio; y por otra parte él 
cree que antes que nada debe proseguir en la obra del restablecimiento de 
la moral en el pais.(6).

Se hace honor de haberla principiado, y trabajará en ella con teson 
evitando constantemente la guerra que trae siempre consigo la licencia, y la 
relajacion de las costumbres:(7) sin que se entienda por esto se entregará à 
la merced de sus enemigos, porque para sostener la dignidad del gobierno 
en el punto que su honor y el del país le prescriben le sobrarán siempre 
recursos en el ardimiento, y energía de la heroica provincia que le honra 
con su obediencia.(8)

El gobierno sin embargo, no desconfía de salir de estas desgraciadas 
circunstancias por caminos pacíficos, y lo comprueba así la mision que con 
este objeto ha hecho al Exmo. Sr. Baron de la Laguna cerca de quien está 
hoi el distinguido sargento mayor D. Juan Florencio Perea.(9)

Mientras tanto el gobierno cree conveniente mantenerse algun tiempo 
mas en este punto, tanto para contener los robos y asesinatos del otro 
lado, como para evitar que los emigrados que naturalmente vendrán de 
resaltas de las ultimas convulsiones de la provincia Oriental, observen la 
conducta que han tenido los de esta, protegidos en Paisandú pues de este 
modo comprometerían el crédito del gobierno, y abusarian del entusiasmo 

(4) Gefes y soldados todos son cortados por una tijera, porque cuando toca a robar, todos 
participan del botin, y saben disimular sus defectos los unos a los otros.

(5) Cuidado con el Baron de la Laguna, Señor Gobernador, porque el juega con dos barajas 
cuando le acomoda á sus intentos. Cuidado, cuidado le recomendamos.

(6) La provincia del Entre Rios no puede prescindir de coadyubar á sacudir el yugo que 
le oprime á la banda Oriental, como hermana y del número de las que componem la 
grande familia de la union de Sud—America.

(7) Esto se puede evitar donde hay disciplina, uniformidad de sentimientos y entusiasmo.
(8) Palabras dignas de ser producidas por un distingido patriota y valiente y guerrero general.
(9) Encargamos nuevamente al Señor goberdanor, y su Enviado, tengan mucho, mucho 

cuidado con el Señor Baron.
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que anima à los habitantes de la costa del Uruguay, y corromperian con su 
ejemplo los frutos que principiámos á recoger de sus honrosas tareas.(10)

Agricultores pacíficos, laboriosos hacendados, honrados negociantes el 
gobierno se dirige á vosotros para tranquilizaros sobre las miras guerreras 
que se le atribuyen, por cuanto debeis necesariamente suspender el curso 
de vuestros respectivos negocios en una expectacion tan negra. El quiere 
ahorraros este perjuicio previniendo muchos males públicos y privados. El 
gobierno se desvela por vosotros como que sois las clases que dais la vida 
al estado, y aun cuando el se vea en el triste caso de hacer la guerra, estad 
mui seguros de que marchará por caminos mui distintos de los que hasta 
hoi han llevado en este pais los caudillos anarquistas.(11) Le sobran recursos 
y apoyo en las provincias de la liga, y el arreglo interior y económico de la 
provincia le ponen en el caso de poder asegurar que las clases productoras 
no serán interrumpidas en sus ocupaciones provechosas durante el curso de 
las hostilidades. Descansad pues: el gobierno vela.(12) 

Y vosotros animosos habitantes de la costa del Uruguai confiad en las 
promesas del jefe de la provincia: conservad vuestra energia, y exaltacion 
para cuando hayamos llegado al límite que ya hemos señalado: entonces 
os será permitido desplegar vuestro coraje contra el vecino pernicioso que 
os enfurece. Dejad llenar la medida; aun no es tiempo todavía de sacar la 
espada. En el interin el gobierno os recuerda que le debeis obediencia, y os 
ordena esteis tranquilos. El mirará siempre con placer el valor que inspira 
vuestro entusiasmo; pero entre tanto no os olvideis de que tanto mérito tiene 
el que pelea bien, como el que sabe obedecer. 13 ––– Concepcion del Uruguai, 
Diciembre 6 de 1822. –– LUCIO MANZILLA.

(10) No hay que temer de los emigrados de esta provincia; porque todos son honrados, y van 
á guarecerse en el Entre Rios perseguidos de los crueles enemigos que han concebido la 
idea de exterminar á todos los buenos patriotas.

(11) ¿Habrá verdadero patriota á quien no le llenen de una dulce emocion unos sentimientos 
tan nobles y honrados?

(12) Gracias al Altisimo que ha llegado la epoca en que desapareciendo de aquel suelo la 
intriga, la anarquia y el desorden, ha sucedido la paz y tranquilidad.

(13) Es evidiable sin duda la feliz suerte que le ha cabido á la provincia del Entre Rios por 
haberle destinado la providencia un magistrado tan sabio, liberal, valiente y esforzado.
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Y bien Orientales: ya habeis visto por nuestros dos impresos anteriores 
el entusiasmo general y sentimientos patrióticos de los habitantes de esta 
heroica ciudad: ya por otros conductos la bizarra resolucion del Excmo. 
Cabildo à favor de la independencia: ya también el interés que ha tomado el 
gobierno de Buenos aires en nuestro auxilio y proteccion: y ya últimamente 
por el documento que antecede del Señor Gobernador del Entrerios d. Lucio 
Manzilla, vereis cuales son sus deseos! Falta ahora que vosotros, ¡oh pueblos 
infelices de la campaña! desplegueis los vuestros, que uniformados con los 
nuestros propendamos todos juntos à libertar nuestra cara patria de las 
ignominiosas cadenas que la faccion de S. José le quiere remachar. Basta ya 
de sufrimiento: conocemos mui bien vuestros sentimientos: no retardeis por 
mas tiempo en dar à la patria un dia de gloria: y que se consigne à las edades 
futuras que los valientes orientales que supieron pelear por bastantes años 
con honor y constancia contra enemigos superiores en número y en valor à 
los que presentemente los quieren sujetar, conocen bien la importancia de 
sus sagrados derechos, y harán toda clase de sacrificios hasta conseguir la 
tranquila posesión de ellos. ––––UN AMANTE DE SU PAIS.

Montevideo diciembre 29 de 1822.
Imprenta de TORRES.
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UN PATRIOTA
A LOS

Mocitos de Tienda.

¡ Eso sí, cuerpo de Cristo! Eso sí, queridos compatriotas, que es hablar 
por boca de oro. – Bendita sea una y mil veces la honrada gente que mide y 
corta; pues tan acertados reveces dio a los enemigos de la Patria. – Provocad 
amigos á la lid: veamos si hay alguno que destruya vuestras razones con 
argumentos más bien hilados; que den la cara, que contesten los parciales 
del Brasil, ¿pero qué dirán? Todo está bueno, mas no es tiempo; dejemos 
madurar las cosas – que vale tanto como: “dejemos uncirnos al yugo, 
dejemos que el poder opresor corte todos nuestros recursos, dejemos pasar 
el mejor momento; triunfe por ahora la ambicion, que entretanto el que no 
se arranje para gastar en otra parte, se lo llevará el demonio, y el que venga 
atrás que arree. – ¿No es esto señores interesados ó timoratos?– ¿No es esto 
en substancia el móvil de vuestra oposición? – Sí, éllo es; pero nada pueden 
ni podrán 30 habitantes contra 150.

Yo también soy hombre que mido y corto, aunque no telas, sino quesos, 
butifarras, velas, vino, caña, españa, anís &; es decir que soy pulpero, y tan 
curioso que no hay vecino en el barrio, cuya vida se me escape; ¿ y de asuntos 
políticos? ¡ Vaya! Basta decir, que hay hombres (y cuidado que hay gente de 
por tras tienda á quienes doy de balde la mañana, las once, y las cuatro, tan 
solo porque me cuenten cuanto se dice en el pueblo. – Está pues, uno de estos 
obligado á traerme todo papel público sea de aquí, o de afuera, en términos 
que he completado una coleccion, y aun tomado material para discurrir cien 
años, sobre los derechos de esta mi amada provincia Oriental. – Oriental 
he dicho; porque esto de Cis-platina, me huele á venta o traicion y no voy 
fuera de camino. – Lo nuevo de la expresion, que juro no haberla oido en 
los 20 años que viví en los Porongos, donde nací, me puso en curiosidad de 
saber, porque era tan inversa de Oriental, si segun decian, valía lo mismo; y 
al efecto, hice una consultita á cierto sujeto instruido que saca fiado el gasto 
de mi casa, y me contestó que cis valía tanto como de este lado ó para acá y 
que platino ello mismo lo decía, pues era lo propio que en la misa le llaman 
cum quibus, y entre nosotros la mosca la argent &. &. Luego, dije yo, si 
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cis quiere decir para acá y platino plata; se deduce de esto claramente, que 
poniendo las dos palabras en boca de los que negociaron la incorporación de 
la provincia, ella fue vendida. – ¿ Y qué tal? No discurrí como un, un, uno 
de esos, que no me acuerdo como se llaman? – El maldito flujo que tengo 
de hablar, me había distraído de mi objeto. – Es el caso que con ayuda de 
algunos marchantes, he trabajado una memoria, que puede tener relación 
con las proposiciones que discutisteis, mocitos; y allá va. – 

Memoria de varios documentos, que justificarían, siendo necesario, 
toda clase de procedimientos de parte de los Orientales, para recobrar su 
libertad é independencia.

Cuando nuestros vecinos los portugueses vinieron el año de 1817 
á visitarnos, para librarnos de la anarquía, y adquirir por este servicio 
voluntario nada menos que el título de señores, circuló el general Lecor una 
proclama, que entre otras cosas decía con referencia á las tropas. – “Ellas 
empero no marchan á conquistaros, ni á arruinar vuestras propiedades; 
bien al contrario, su único objeto es el de sujetar al enemigo, libraros de 
la opresion, restablecer vuestra tranquilidad, abolir las contribuciones 
extraordinarias que os hubiesen impuesto, y tratar á todos con blandura, 
á ecepción solamente de aquellos que osasen perturbar de aquí adelante el 
sosiego público.”– ¡Habitantes de la campaña!– ¡ Estancieros!– Decid si no 
han arruinado vuestras propiedades: tended la vista sobre vuestras haciendas 
y volvedla hacia los campos limitrofes. – Recordad el número de saladeros 
que antes de los portugueses teniamos; el de los que había en el Río Grande 
entonces, y el de los que ahora tiene. – ¡ Ah! Hasta la grasa que se consume 
en toda esta provincia, nos viene ya por mar del Rio Grande!

Aquella proclama fue la contestacion que el general Lecor dió al 
cabildo de Montevideo, cuando entabló su capitulacion; y al entregársele 
solemnemente la plaza, le dijo el síndico procurador general, que aquella 
corporacion era en las circunstancias la autoridad representativa de la 
provincia, y que al depositar las llaves de la ciudad en las tropas de S.M.F. 
pedía que en cualquier caso ó evento que hubiesen de evacuarla, no se 
entregasen aquellas á ninguna otra autoridad ó potencia, que no fuese el 
mismo cabildo de Montevideo de quien las recibia.”– El general Lecor lo 
ofreció á nombra del rey, y éste lo aprobó con todo lo demas concedido en 
bien de la provincia por su carta regia al cabildo fecha en el palacio de la real 
quinta de Buena-Vista á 14 de noviembre de 1817, según el mejor informe. 
– ¿ Habrá llegado aquel caso?

Aquí es menester pasar en siléncio los medios de que el gefe pacificador 
se valió para hacer subscribir á todos los planes del ministerio de Portugal, 
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y con especialidad á la demarcación de una nueva línea divisoria entre esta 
provincia y la de San Pedro, cuyo resultado ya se puede concebir a favor 
de quien sería; bien que en compensacion, Montevideo debía ver (y no vió) 
concluida la farola de la isla de Flores á costa de la real hacienda.

Al concluirse el año de 819, era ya tiempo de poner en ejecución todas las 
medidas, que debían preceder á la pacificacion general de la campaña; y dada 
la señal, se comenzó aprendiendo en sus casas y embarcando á una multitud 
de vecinos y desgraciados oficiales españoles, suponiendo que promovian 
una revolucion contra el gobierno!! El resultado de esta providencia, 
correspondió exactamente á las ideas de Lecor; porque con ella se trataba de 
persuadir á la gente sencilla de la campaña, que lejos de estar los portugueses 
de acuerdo con la expedicion española que decían se esperaba, se hallaban 
comprometidos y de buena fe dispuestos á prestar toda clase de auxilios á 
los Orientales para defender su libertad; y esto, sin interés. . . . . Dispuesta 
pues la campaña á sufrir por algún tiempo el yugo lucitano, marcharon las 
tropas y una diputacion capitular por enero de 1820, al Canelon, San José y 
Maldonado, cuyos pueblos como capitales de departamento se celebraron y 
subscribieron por los Oficiales Orientales, párrocos ayuntamientos, las actas 
de incorporacion. – Estas en aquellas circunstancias no dejaban de ofrecer 
lisonjeros resultados; pero el general Lecor que las aceptaba “á nombre de su 
rei” nada aventuraba en prometer, lo que como siempre no debia de cumplir. 
– Los pueblos de la campaña se incorporaban o agregaban á esta capital, 
en el concepto de no reconocer mas gefe que el cabildo de la misma, el que 
mas adelante debia elegirse libremente; y en el articulo tercero de dicha acta, 
exigian que las milicias de todos los departamentos conservarian sus armas 
guarneciendo exclusivamente sus distritos, y recibiendo del general Lecor, 
municiones y todo lo demas necesario para subsistir en aquel estado. – Los 
pueblos responderán si esto se ha cumplido, máxime cuando es notorio que 
por reclamar enérgicamente su observancia, fueron depuestos de sus empleos, 
cinco regidores por agosto de 1820.

Descendamos á la época de la más grosera intriga. – En 15 de Julio 
de 1821, dirigió el General Lecor al Gobernador Intendente, un oficio del 
tenor que sigue – “Su Majestad el Rei del reino unido de Portugal, Brasil 
y Algarves, consecuente á la liberalidad de sus principios políticos, y á la 
justicia de sus sentimientos, quiere y es su real voluntad, que esta provincia 
determine sobre su suerte y felicidad futura. Al efecto manda que se convoque 
un congreso extraordinario de sus diputados que como representantes de 
toda la provincia, fije la forma en que ha de ser gobernada, consultando 
la felicidad general; y que los diputados sean nombrados sin sugestion, ni 
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violencia, y en aquella forma que sea mas adaptable á las circunstancias 
y costumbres del pais, con tal que se consulte la voluntad general de los 
pueblos. – Para qué esta soberana disposicion tenga su cumplimiento en 
beneficio de los pueblos, se hace necesario, que V. E. como gefe politico de la 
provincia, á la mayor brevedad posible, convoque un congreso extraordinario 
de diputados de todos los departamentos, que deberá estar reunido y abrir 
sus sesiones el dia 15 del presente julio, señalando V. E. el número de 
diputados que corresponde á la provincia, ó á cada pueblo ó departamento, 
por un cálculo aproximativo de su poblacion, y prescribiendo metódica é 
individualmente la forma de las elecciones, las calidades requisitas en los 
electos y en las formalidades y cláusulas que deben intervenir en los poderes 
conferidos á los diputados; de modo que se asegure la legitimidad de aquellos 
actos, y la estabilidad de lo que se sancione. – Sobre todo recomiendo muy 
particularmente á V. E. que tome las providencias que estén á su alcace para 
evitar en las reuniones y elecciones, la influencia de los partidos, á fin de que 
la provincia legítimamente representada, pueda deliberar en sosiego lo que 
convenga á sus intereses y felicidad futura. – Yo espero del celo de V.E. que 
este negocio será desempeñado con acierto, y que me informe sucesivamente 
los resultados de sus providencias.”

A pesar de su contesto, el Intendente no hizo otra cosa que subcribir 
las instrucciones que el mismo General le remitió; ¡ y cuantas veces (me han 
dicho) que se rehicieron y enmendaron para asegurar el éxito! En consecuencia 
en el congreso aparecieron seis hombres que servian á sueldo á Portugal; y 
por los que no, suplian todas las tropas puestas sobre las armas, durante las 
sesiones, en sus cuarteles. – Sin embargo, no todo pudo preverse, y así es 
que las atribuciones del síndico procurador general del Estado Cis-platino, 
eran estas solamente. – Entretanto no se ponga en practica ó publique 
la constitucion general del reino, se nombra por el congreso un síndico 
procurador del Estado para reclamar por sí, ó á solicitud de alguna autoridad 
ó vecino que interpele su ministerio con documentos ó pruebas justificativas, 
cualquiera violacion de las condiciones propuestas, en el modo y forma 
siguiente. – Primero, el síndico reclamará de las autoridades y ante la misma 
capitania general por tres veces, cualquiera violacion; y sino se reparase, 
ocurrirá al rei, ó al congreso soberano. – Segunda, por cualquiera reclamacion 
que en esta forma hiciere, su persona será inviolable. – Tercera, intervendra 
con el gobierno, ó autoridades, en las reformas, ó reglamentos generales. – 
Cuarta, en los casos de impedimento ó enfermedad, le suplirá el síndico de la 
capital, ó en su defecto, el mas inmediato de los cabildos.” Por consiguiente 
ellas no le faculta para egercer las funciones de la soberanía nombrando 
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diputados á las córtes de Lisboa; y mucho menos, interin no estuviese 
aceptada por Portugal la incorporacion, mediante la adicion propuesta por 
el General Lecor, y admitida por el congreso, que dice. “Debiendo procederse 
constitucionalmente á la eleccion de diputados á las córtes generales, luego 
que Su Majestad haya sido informado de este acto de incorporacion á la 
monarquía portuguesa”. Pero nada de esto importaba: convenía hacer 
una diputacion al Rio de Janeiro, fuese cual fuese su investidura; y por 
consiguiente era bastante que aquel síndico otorgase un poder ordinario liso 
y llano, como el que se da para vender un rancho, ó una carreta; bien, que 
el comisionado no era lerdo. – El (ya seis abquien (sic) és) salió publicando 
que iba á Europa, y así que llegó á el Brasil, entró en ejercicio de sus augustas 
funciones, brindando la provincia Oriental, como quien lo hace con una copa, 
ó un ramo de flores. – Ved aquí sus primeras representaciones. – “Illmo. y 
Exmo. Señor – La província Cis-platina me ordena, que felicite á S.A. R. el 
príncipe regente por la magnánima resolucion de permanecer entre estos sus 
amados pueblos del Brasil, y preservarlos de los males que sin duda les había 
reservado la política europea, para completar la segunda década de una guerra 
desoladora: juzgue V. E. cual será mi satisfacción en desempeñar un deber tan 
honroso por los testimonios ya notorios de mi profundo respeto, y sincera 
adhesion al muy augusto príncipe regente defensor del Brasil; y cuanto á los 
sentimientos del Estado Cis-platino no dude V. E. asegurar cuando S. A. R. 
así lo requiera que son los de un pueblo, agradecido, generoso, consecuente, 
y resuelto á pagar con lo mas estimable de su existencia lo que nunca tubo 
precio para los hijos de la America meridional: libertad é independiencia. – 
Dios guarde á V. E. muchos años. – Rio de Janeiro mayo 22 de 1822. – Ilmo. 
y Exmo. Sr. José Bonifacio de Andrade y Silva, ministro de Estado etc. – Lucas 
Obes. – Otro – Ilmo. y Exmo. Señor – Testigo del entusiasmo que arrebata 
á los pueblos del Brasil para con su augusto libertador, y penetrado de los 
mismos sentimientos que ellos desenvolvieron en el fausto dia 13 del actual, 
no está en mí privarme por mas tiempo de saludar á S. A. R. con el glorioso 
título de regente constitucional y defensor perpetuo que han merecido sus 
raras virtudes, rogandole con el mas sumiso respeto, que se digne aceptarlo 
también, y hacerlo extensivo al Estado Cis-platino: como el que mas necesita 
de una proteccion resuelta, constante, y vigorosa, contra sus crueles enemigos, 
la tirania, y el anarquismo. – Dios guarde á V. E. muchos años. – Rio de 
Janeiro mayo 22 de 1822. – Illmo. y Exmo. Sr. – José Bonifacio de Andrade 
y Silva, ministro de Estado etc. – Lucas Obes.”

Estas comunicaciones, fueron la causa de la proclama que en 28 de junio 
publicó el consejo militar asegurando “que el gobierno del Rio de Janeiro, 
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contaba con que aquellos que habian otorgado los poderes al doctor Obes, 
podrian del mismo modo nombrar representantes para concurrir al proyecto 
de separar al Brasil de Portugal”– Aqui se engañó el consejo, juzgando 
sinceramente que para aquel objeto se necesitaban representantes de esta 
provincia, ni para unirla al Brasil otras formalidades, que las que habian 
precedido para el nombramiento del doctor. No era este asunto de tanta 
importancia para que intervinieran en él mas de tres personas.

Aquella proclama despertó el honor nacional de la division de V.R. y era 
preciso buscarse un arbitrio de contenerlas: pero nada de dilaciones; convocar 
á todas las autoridades á palacio; arengar el director con su magisterio 
acostumbrado, instruyendo á las tropas de sus deberes, y de la libertad en 
que quedaria la provincia para constituirse segun le acomodára declarada que 
fuese la independencia del Brasil; exponer el síndico que estaba legalmente 
facultado para el nombramiento del doctor, abultando sus atribuciones, 
y disminuyendo la de los pueblos; con esto, y el gran cuidado de formar 
corrillos inmediatamente para que algun atrevido no osase responder, y 
por si acaso, no tubiese à quien dirigirse, ya tenemos todo listo, y las tropas 
contenidas. El pueblo sin embargo aun no estaba satisfecho; pues allá va 
para que se entretenga una proclama. – “El síndico general de este Estado 
á todos los pueblos. – Para prevenir la influencia de las calunias y alarmas 
conspiradoras y sediciosas, que se han estampado escandalosamente en el 
núm. 27 del periódico, titulado, Pacifico Oriental creé de su deber el síndico 
procurador general de este Estado, manifestar à todos los pueblos – que 
juzgando del primer interés de esta provincia, promover la sancion de su 
incorporacion al reino unido de Portugal, Brasil y Algarbes sobre las bases 
acordadas, para evitar los peligros de la demora, y las contingencias de la 
incertidumbre, en uso de las facultades inherentes al sindicato general, que 
le confirió el congreso extraordinario, y en desempeño de sus encargos, 
propuso en junta superior de real hacienda, asistida de los Exmos. señores 
Baron de la Laguna, presidente, y gobernador gefe político de este estado, la 
necesidad de enviar un diputado al rei y á las cortes generales constituyentes 
de la monarquía, con el interesante objeto de recabar una decisión solemne 
sobre tan importante asunto; y que unánimemente aprobada esta medida, 
se nombró para esta comision al dr. d. Lucas José Obes, á quien el síndico 
general autorizase con sus poderes é instrucciones. – Que habiendo arribado 
al puerto del Rio Janeiro la corbeta general Lecor, que conducía al diputado, 
se le ordenó por S. A. R. el principe real del reino unido y regente del Brasil, 
que suspendiese el viaje à Lisboa, y pasase à conferenciar con el señor ministro 
secretario de estado sobre el asunto de su comision, para resolverlo S. A. 
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R. en virtud de sus facultades. – Que informado el síndico general de este 
suceso por las comunicaciones de su delegado, le autorizó para desempeñar 
su comision en aquella corte. – Que manifestando S. A. R. el príncipe real 
del reino unido y regente del Brasil en todos sus decretos y proclamas la 
más firme y solemne resolucion de conservar la unidad de la monarquía, en 
que es primer interesado como inmediato sucesor de la corona; y constando 
de las representaciones de los diputados de las provincias del Brasil, que el 
voto general de los pueblos, se dirige á conservar siempre la unidad sobre 
bases honorables, no hay fundamento ni motivo para proponer ni promover 
invocaciones peligrosas que podrian comprometer la dignidad del príncipe, 
el decoro de las provincias del Brasil, y la tranquilidad de este Estado. – Que 
cuando llegase el caso, no esperado, de una emancipacion absoluta del reino 
del Brasil, és al Estado Cisplatino á quien compete decidir de su suerte y 
fijar sus destinos futuros. – Finalmente que el síndico general del Estado 
protesta de la manera mas solemne, que mientras conserve los poderes de sus 
pueblos, jamás consentirá que sean atacados sus derechos políticos y civiles, 
ni violadas las bases del pacto de la incorporacion, ni perturbado el orden 
público. – Montevideo 13 de julio de 1822. – Tomas García de Zúñiga.

No estaba del todo malo; el Brasil caminaba con pasos gigantes hacia 
esa absoluta emancipacion; y de esto no se hallaba el síndico bien impuesto, 
por que en tal caso ¿cómo era posible que nos pusiera las armas en la mano 
antes de poner sobre nuestro cuello las del Brasil? – Este fue un error de los 
muchos que suceden en política, y no fue solo el síndico que incurrió en él; 
porque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquí había yo llegado con mi historia, cuando me interrumpieron unos 
descompasados gritos de tres soldados retirados, que estaban en la pulpería 
bebiendo y conversando; salí, pensando que se peleaban, y me impuse de que 
no era mas que una disputa muy acalorada sobre la verdadera representacion 
de los cabildos, en el sistema antiguo, que decian ser el mismo que regía en 
Montevideo, supuesto que el suyo habia sido electo segun entonces, y no 
como el de 813 y 814, con arreglo á la constitucion española. – Los cabildos, 
decía uno, han gozado siempre de infinitos atributos soberanos; y de aqui 
resultaba, que pudiesen ellos suspender el efecto de cualquier real orden, basta 
recurrir al rei: ellos podian hacer continuar à cualquier gobernador ó virey 
en el empleo, si lo juzgaban conveniente hasta pedir la real aprobación: ellos 
fueron los que hicieron perpetuarse en el mando al señor Viana, el señor Pino, 
el señor Olaguer; y en fin, (dijo con tono firme) para que se conozcan las 
altas facultades de los cabildos, recuérdese la reconquista de Buenos aires del 
poder de los ingleses: el gobernador Ruiz Huidobro la había meditado, y la 
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propuso al cabildo, para que juzgándola posible, le diese las facultades de que 
carecía par existir ausente el virey Sobremonte, sin cuya aprobacion no podía 
él determinar ni resolver. – ¿ Y qué hizo entonces el cabildo de Montevideo? 
Extender una acta, que oí yo mismo leer al señor gobernador por hallarme 
aquel día de su ordenanza; y bien me acuerdo que decía “gobernador; este 
cabildo os autoriza á nombre del rei, para que mediteis y emprendais la 
reconquista de Buenos aires; y por tanto en su real nombre, os manda que 
useis plenamente de las facultades que por esta acta se os confieren.” – Vean 
ustedes añadió el viejo, hasta donde llegan las facultades de un ayuntamiento. 
. . . . . . Yo, y los otros dos nos quedamos como en misa: ellos apuraron el 
vaso, pagaron, y marcharon, y yo me fui á extender como cosa importante 
este pasaje, aunque con el disgusto de no haber concluido mi historia, que 
si lo exigis, continuaré, quedando entretanto de vosotros, mocito de tienda, 
muy obligado y afecto servidor.

EL PULPERITO PATRIOTA.

MONTEVIDEO: Imprenta de Torres.
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A PESTE MILITAR EM MONTEVIDEO.

Onde a Moral e a vida civil, a Política e a administração pública, as Leis 
e usos do país são aniquilados e confundidos pela influência da força armada, 
e habilitados os inimigos domésticos para oprimirem os povos com a guerra; 
onde a baioneta assusta o cidadão pacifico, a verdade se ofusca por meio de 
vilipendiosos escritos, e os espíritos falsos acham apoio para difundirem 
anarquia e ódio; onde reina o desconcerto político promovido pela ambição 
de oficiais militares embriagados de sua imensa fortuna na torrente de postos 
obtidos em poucos anos, e por isso excitados a formar a fatal revolução do 
dia vinte de março de 1821, nascida e projetada de aliciantes enganadores 
para conseguirem o extermínio de todas as Autoridades legitimamente cons-
tituídas; ali existe o depósito das drogas mortais de que se compõe a calami-
tosa comoção do Estado Cisplatino, já advertido de que Montevideo é o 
receptáculo de uns poucos de partidistas sublevados, que se acautelam com 
seus muros para renovarem a pilhagem, e adquirem fortuna no acaso da 
mudança de governo. Não se vitupere de impropriedade o título de Peste 
Militar à fonte originária do quebranto de desolação que se observa, pois, 
que maiores estragos poderia determinar uma doença epidêmica, que os da 
atual ingerência da gente armada contra os destinos de um Povo, que só devia 
esperar dela a sua guarda? Ainda que não seja do domínio da medicina 
propriamente dita qualquer moléstia política, contudo daremos uma ideia 
das causas, munições, e sinais que produziram a extensão do pestífero mal 
militar, que subverteu completamente qualidades e deveres daqueles, que só 
deviam aprender a imitar os Cipiõens, os Fábios, os Epaminondas, os Anibais, 
e outros distinguidos guerreiros, que souberam desempenhar com sucesso as 
funções castrenses em favor da Pátria. Jamais os pretextos, que abortou a 
crassa ignorância dos insensatos e insignificantes membros do Conselho 
Militar puderam merecer indulgência, nem da posteridade, nem desse 
Lisbonense Congresso tantas vezes falazmente invocado para a desordem, 
por mais que se esmere alguma pena venal em abonar seus feitos revoltosos 
atraídos com ilusão a favor da cobiça dos agentes que lhes deram impulso. 
Injustas, e discordes por sua natureza as esperanças por que se resolveram 
atacar pela raiz o atributo essencial da Ordem militar, a subordinação foi 
destroçada terrivelmente por aqueles mesmos a quem o dever do seu posto 
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obrigava a mantê-la à custa da própria vida; ignorantes de que a cláusula 
tácita, que une e ata em harmonia os corpos do Exército, é aquela vigorosa 
disciplina (evidentemente contrária à liberdade civil) repartida em classes e 
proporções, para dar forma, consistência, e gravidade a homens cujo destino 
é servirem em massa para a defesa do país por meio de um ensino rotineiro 
mas necessário para que um Poder puramente obediente seja capaz de conter 
os turbulentos, de defender os direitos nacionais, e de sustentar o peso político 
da sociedade; porém nunca facultado para interpretar seus contratos, nem 
anular ou modificar seus dons. Em contravenção a estes princípios uma porção 
de oficiais da Divisão de Voluntários Reais de El Rei, irrevogavelmente liga-
dos a um arranjamento sedicioso, abandonados ao encanto de bastardas ideias 
e já familiarizados com o erro abraçaram gostosos o contágio de confundirem 
o soldado com o cidadão; e derramando por entre as fileiras o veneno da 
indisciplina e licença militar, não tardaram os contínuos alarmes contra a 
pacífica atitude desta Província, que tantas fadigas e despesas tinha custado 
o pacificá-la. Depois de mil loucuras oferecidas ao público pela violência das 
armas, os liberais de liberdade constituídos em autoridade nova,(1) sem calcu-
larem as consequências, edificaram a ruinosa base de execrandos excessos, 
tão dignos de comento, quanto seu devido valor corre parelhas com o caráter 
que assumiram as pessoas que então figuraram, e que ainda continuam na 
contumácia de fazerem efetivos encargos pressupostos mesmo a despeito do 
desprezo, qual o de se unirem aos insurgentes do Rio da Prata (conhecidos 
entre nós com o epiteto de Pátrias) com o quais têm pactuado planos abomi-
náveis impregnados de malícia e duplicidade. O jesuítico, cobarde, e velhaco 
Conselho Militar vendido aos desesperados anarquistas deste território, na 
promessa de que se lhes hão de conferir acessos negados em Portugal, porque 
foram julgados criminais em haverem seduzido uma ótima porção de solda-
dos para a rebelião, que mais se pode esperar de tudo o que fizerem de agora 
para diante a não ser vileza, e um completo desdouro do nome português 
nestas regiões? Desesperados e aturdidos porque não foram louvados no 
Congresso, que lhes resta senão caminhar de um precipício para outro? É 
uma quimera esperar outra cousa destes senhores; ninguém deve supor que 
obram de boa fé, atendidos os detalhes com que estes iníquos desmoraliza-
dores têm agrilhoado a liberdade dos habitantes assim estrangeiros como 
compatriotas! Quem há que ignore as maquinações com o governo de Buenos 
Aires a influência e auxílio que prestam diretamente ao pobre e desdentado 

(1) O Conselho Militar com poderes temporais e espirituais sobre todos os portugueses de 
ambos os hemisférios.
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Vasques, e a oposição decidida ao regresso da tropa para Portugal? Ainda 
haverá estúpido algum, que creia nas mentiras do Conselho Militar? Por que 
não têm eles publicado o Decreto de S. M. F. que veio na corveta General 
Lecor em que lhes ordenava a retirada da Divisão para Lisboa a fim de ali 
serem julgados os que causaram a sua insubordinada conduta? Desenganemo-
-nos de uma vez; a facção militar está obstinada a ponto de não obedecer 
nem os decretos do Pai Rei, nem os do Filho Imperador, logo o objeto é outro: 
querem ganhar tempo para dominarem o ardor dos soldados; querem fundar 
com os sediciosos do país o seu peculiar governo de que esperam pingues 
estabelecimentos; e o que é mais certo, pretendem organizar uma Legião de 
independentes criada novamente à sombra dos conjurados Cabildo, Justiça, 
Supremo Governo, ou como lhe quiserem chamar, da qual hão de ser chefes 
os complotados oficiais europeus, assaz miseráveis porque acreditam que os 
do país trabalham para eles: o furor de seus desejos os conduz, e tais são seus 
delírios e corrompidos sentimentos, que não se ruborizam de proclamar guerra 
à Independência do Brasil, desafiando de mil maneiras o aspecto pacífico das 
tropas que lhes estão dando um exemplo tocante de moderação e caráter 
pacífico, evitando que se derrame sangue entre irmãos, cuja ignomínia não 
quis poupar o rude Madeira alienado por desenfreados conselhos de oficiais 
de igual têmpera dos do Conselho Militar. Se o Barão da Laguna chega a 
conseguir a evacuação da Praça de Montevideo sem o hórrido emprego da 
força, os maiores elogios lhe devem ser tributados até por aqueles mais acer-
bos criticadores da sua tolerância; mas não é de esperar, que a canalha influ-
ída pelo vil interesse de um futuro próspero, queira ceder à razão, deixando 
livre o país alheio; e portanto difícil empresa será o desviar da margem Oriental 
tamanha praga. Nunca os oficiais e soldados que ocupam violentamente a 
cidade, deverão desconhecer que, quatro meses decorridos sem soar um só 
tiro, abastecidos de víveres, pagos de soldo pelo Banco do Império e rendi-
mentos da Província, é o produto de uma generosa política da qual devem 
aprender os europeus a convencer-se da sua impotência contra o Império e 
que se fosse outra a maneira de pensar dos Brasileiros, já estes inimigos podiam 
estar confundidos, aterrados, e vencidos. Membros do Conselho Militar! 
Fundadores da torre de Babel! Fanáticos colonizadores aniquilados pelas 
paixões! Verdugos inumanos desses mesmos princípios que jurastes! Abjurai 
essa herança infernal, se pretendeis ser contados na lista dos viventes! Ia a 
pena declinando para a demonstração e origem da descompostura da classe 
civil e militar de Montevideo provinda destes fatores da intriga entre habi-
tantes e tropa, quando o único fim é presentar em esboço o tipo mórbido da 
pestilencial influência que reina na capital afligida com a desconfiança, o 
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espanto, o terror, e a paralisação do comércio, porque tudo indica a mais 
próxima ruína de sobejo significada no semblante dos protervos do Conselho 
Militar, sempre reunidos a ditar ao seu comandado Dom Álvaro da Costa 
mudanças de Autoridades–prisões–fiscos–declarações hostis, e toda a espécie 
de afrontas e violências aplicadas com injustiça aos mais pacíficos em força 
de ressentimentos anteriores, porque agora se lhes abriu campo favorável à 
vista de mil e seiscentos homens armados e iludidos que lhes obedecem.

Uma espécie de desordem das funções de entendimento parece caracteri-
zar a Peste Militar de que todos os sintomas têm sido verificados nestes últimos 
tempos em diversas partes da Europa e América em virtude de sucessos que 
representam os sinais de uma perturbação formidável e prolongada de que 
a revolução francesa se multiplicou simultaneamente, destruindo com a sua 
infecção os laços antigos de famílias e Nações, que há muitos séculos gozavam 
da saúde em suas instituições e costumes regulados pela experiência de povos 
que as tinham disposto escrupulosamente debaixo de leis que produziam o 
mesmo efeito e idêntico resultado que hoje sonham alcançar os novelistas por 
entre comoções enormes, paixões vivas, perigos aturados, e lesões sociais que 
não podem sanar-se com os vacilantes recursos da novidade. Esta doença tem 
atacado ora com rapidez, ora com declinação; e os estragos lentos que produz 
pertencem à simplicidade, ou debilidade das cabeças de certos indivíduos fáceis 
a serem afetados da mais leve impressão moral, principalmente quando vem 
associada a dependências, que a degradação dos antigos costumes tem produ-
zido, fazendo-lhes sentir esperanças de representação e dinheiro no barulho 
das inovações. Daremos a exposição das causas e fenômenos com que se tem 
declarado em Montevideo, não ocultando nomes ou apelidos das pessoas mais 
veementemente atacadas, para que possam livrar-se do contágio aquelas, que 
por fortuna, ainda não estiverem infeccionadas. Os meios curativos também 
vão determinados apesar da complicação das idades, período, disposição, 
clima, e duração da Peste; e se continuarmos nossas observações poderemos 
chegar ao caso de que se veja completamente destruída esta calamidade, que 
está infestando a plaga argentina, se com efeito lhes forem logo logo aplicados 
os remédios que prescrevo.

Predisposição e causas.

Organização física incompleta, olhos cintilantes, fisionomia espantada, 
figura ridícula; pobreza herdada ou adquirida no espírito e na bolsa, perdas 
ao jogo, falta de meios para sustentar a libertinagem, lesão do cérebro, 
emanações súbitas de escritores franceses ainda mal curados da revolução; 
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atração de ideias republicanas, leitura de obras metafísicas, contratos e 
amizade com os cúmplices das aventuras malogradas em Buenos-Aires, 
educação miserável e acanhada, jejuns forçados, sumo desejo de figurar, 
inimizade com o Governo etc.

Sinais.

Semblante pálido ou afogueado, magreza extrema, um contínuo olhar 
para os Astros, ou uma inclinação profunda para a terra, ar pedante e gros-
seiro, delírios pelo abuso de aguardente disfarçados com o amor da Pátria, 
ajuntamentos clandestinos com rito, gestos, e fórmulas anômalas, e uma 
singular disposição para tudo o que é desordem.

Espécies.

1. ––––– Peste de energúmenos revolucionários com fumos de legisladores e 
bazófia de sábios.

2. ––––– Peste dos que ambicionam postos por todo o preço.
3. ––––– Peste dos que pretendem meter a mão nos cofres das tesourarias.
4. ––––– Peste de ignorantíssimos liberais por imitação.
Todos pobres de espírito e de dinheiro, codiciosos com furor, fanáticos, e 
capazes de sacrificar pais, mães, mulher e filhos contanto que ande na moda 
o seu nome.

Pertencem à I. espécie. 

CLAUDINO       ––– –––   O farisaico:
VASCONCELLOS.  ––– –––   O torto para tudo.
PRASA.          ––– –––   O rapaz ralhador.
CALDEIRA.       ––– –––   O estupefato adeleiro miliciano
MACEDO.        ––– –––   O erudito, o guerreiro, o sem par.
DOIS REBOCHOS.  ––– –––   Pez de exercito e nada mais.
CAMELLO       ––– –––   O único que se conhece na espécie humana.
TAVARES.        ––– –––   O acutilado mas valente.
MEIRELLES.      ––– –––   A esponja dos espíritos.
JEREMIAS.       ––– –––   O achacado, inclinado &.
ABREU.         ––– –––   O vacilante.
BAPTISTA.       ––– –––   O sábio domiciliado.
RESENDE.        ––– –––   O inconfidente.
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Pertencem à 2. espécie.

D. ALVARO.         ––– –––   O Comandado.
MENDONSA DAVID    ––– –––    O ajudante da pessoa, dos cavalos, das 

mulheres, dos recados do Comandante interino, ou o chucha varadas.
LAGOS             ––– –––   O bem casado.
JERONIMO.         ––– –––   O mineiro minador.
PACHECO.          ––– –––   O habilitado para asneiras.
LEITE.             ––– –––   O regalo das núpcias.
FRANCO.           ––– –––   A 1. parte de um bom bebedor.
LOBINHO.          ––– –––   A 2 parte.

Pertencem à 3. espécie.

ARANHA.           ––– –––   O criado dos monsenhores, escrivão de 
notas, mercúrio, e outros tão honoríficos empregos.

Bissum-bigode         ––– –––   O seu digno olheiro ou discípulo.
COMISSARIO JUNIOR.  ––– –––   O mau ladrão.

Pertencem à 4. espécie.

SILVESTRE.          ––– –––   O curvo.
FACADINHA.        ––– –––   O mimo das ciências.
VIANNA.           ––– –––   Um gênio para fazer andar carruagens.
AMARAL.           ––– –––   O fraco.
ANTUNES.          ––– –––   O toleirão.
LEAL.             ––– –––   O teórico-prático das novidades.
RODARTE.          ––– –––   O mestre da melhor letra.
PALHA.            ––– –––   Em tudo palha.
FREIRE.            ––– –––   O semi-paisano.
CASSIANO.          ––– –––   O brejeiro.
DOUS VALENTES.     ––– –––    Ainda não acreditados.
TAVEIRA.           ––– –––   O quase nada.
SEIXAS.            ––– –––   O tratante.
SOUZA.            ––– –––   O pateta.
VICENTE.           ––– –––   O caloteiro.
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Curativo.

Para os pestiferados da 1. espécie mergulhos no ondoso oceano até que 
se lhes extinga a febre revolucionaria; isto é, até que morrão afogados.

Para os da 2. espécie, baixa e privação de todas as honras militares, e 
enviados para o Hospital de São José em Lisboa para ali serem curados da 
mania constitucional de interesses.

Os da 3. espécie condenados por toda a vida a serem os serventes das 
Fundições nacionais, já que são tão afeiçoados aos metais.

Os da 4. espécie em atenção à inópia do seu talento, desterrados por oito 
anos para alguma ilha inabitada, para aí fazerem uso livre dos preceitos que 
lhes ensinaram os mestres de asneiras =Conselho Militar=

–––––   –––––   –––––

Para outra ocasião não será laborioso o narrar fatos, desenvolver os 
meios, e expor o estado vergonhoso como se está governando o resto da 
Divisão de Voluntários Reais de El Rei, às ordens dos anarquistas militares, 
que estão despoticamente exercendo as maiores vexações contra o Direito 
civil, contra a Opinião, e contra todas as máximas da verdadeira Liberdade.
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17

PORTUGUEZES!

ESTE dia marcado pela majestade da CAUSA que lhe deu impulso 
não pertence aos grosseiros domínios do maravilhoso. Os homens que nele 
figuraram, lançaram mão de meios simples, e bem raciocinados. Contavam 
com o ânimo de todos, porque em todo o português ardia o espirito 
CONSTITUCIONAL. Este ascendente lhes facilitou os recursos honrosos e 
respeitáveis, que visteis adotar, e ainda hoje encanta o recordá-los: Ordem e 
consideração sustidas reciprocamente entre as autoridades fizeram a beleza 
daquele espetáculo. Que mais se podia desejar? Por toda a nação tributada 
igual homenagem aos esforços da sabedoria benéfica dos filhos do DOURO; 
não devíamos aparecer mudos e ociosos na ornada cena da LIBERDADE 
em que figuraram nossos irmãos. Sendo membros de tão nobre família 
pertencia-nos aspirar à mesma glória. O plano não foi obra do orgulho; 
o comportamento bem o acreditou. Não houve tumultos, não se pediram 
distinções, não se proclamaram desconfianças, não se abusou da ocasião; 
em tudo reluziu uma feliz e agradável harmonia. Pois se isto tem o cunho 
da verdade, para que se levantam espessas nuvens de emulação e discórdia? 
Será tanta a nossa pouca fortuna, que comprovemos ao suceder dos séculos, 
que não há história sem tiranos, e sem guerras? Não LUSITANOS! Fiquem 
no esquecimento tais costumes dos homens; sejamos fiéis imitadores da paz 
em que se regenerou o caro PORTUGAL; não manchemos a nossa situação 
política com a desconfiança, cuja paixão abre a porta a mil vícios: UNIÃO 
FRATERNAL seja a nossa perpétua aliança; e a justiça com que estão 
selados nossos deveres seja em tudo obedecida. Nosso juramento foi este 
debaixo do sacro nome da PÁTRIA: reitere-se o prazer de o renovar cada 
ano recreando-se o peito em exalar melodiosas vozes de 

Viva a Lusa Constituição.
Montevideo 20 de Março de 1822.

Imprenta de Perez
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PROCLAMAÇAO

Oficiais de todos os corpos, e Repartições, Empregados Civis com 
Graduação militar, Oficiais inferiores, e Soldados da Divisão de Voluntários 
Reais de El Rei: o Conselho Militar, magoado no fundo da alma pela nova 
deliberação tomada por quatro Províncias do Brasil, e aprovada por Sua Alteza 
o Príncipe Real do Reino Unido, se vê na penosa, mas devida obrigação de 
vos informar do estado em que nos achamos; e ainda que vós o podeis estar 
pelos papeis públicos do Rio de Janeiro, isto não o absolve do seu dever para 
convosco.

Companheiros d’ armas a Província que vós, com as Tropas do Reino 
do Brasil, pacificastes, e que vós guardais, a Província de Montevideo! ! ! 
se diz coligada com as outras quatro para o novo sistema a que se propõe 
o Brasil. Este Reino que lhe não poderia chamar sua, se vossas fadigas, se 
vossos serviços a não tivessem posto no estado de escolha; se vosso sangue 
derramado, e se vossa conduta nobre e digna de Portugueses lhe não tivesse 
restituído seus direitos; este Reino, ou para melhor dizer o Governo do Rio de 
Janeiro, aceitou para formar causa separada do nosso Portugal, a ligação de 
uma Província que vós guarneceis, e que vós ocupais; e sem atender à nossa 
firme adesão, e respeito devido ao Soberano Congresso da Nação, a El Rei, 
e à nossa honra, conta, que esses que outorgaram poderes ao Doutor Obes, 
possam do mesmo modo nomear Representantes para prosseguir o plano 
de separar o Brasil de Portugal; e que nós tranquilos expectadores, mudos 
guardas, e pusilânimes Portugueses nos deixemos arrastar, e confundir no 
tropel de inovações! ! ! Companheiros de Armas, nosso silêncio deve acabar; 
muito embora nossos Irmãos Brasileiros se julguem com direito de escolher 
novo Governo; à Nação pertence o decidi-lo; mas o Reino Unido, a Europa, 
o Mundo inteiro deve conhecer que não temos parte em tão ruinosos planos; 
que nosso pensar é o mesmo que no meio de transportes de alegria manifesta-
mos, e juramos no sempre memorável Dia 20 de Março do ano pretérito; que 
respeitamos a Nação, que amamos o Rei, e que sabemos ser o que devemos.
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Voluntários Reais! Eis o para que vos convida o Conselho Militar; ele 
está convencido que todos vos achais possuídos dos mesmos sentimentos, e 
que afoitamente, e com solenidade o pôde manifestar; mas ele deseja consultar 
as Corporações, ele quer ser auxiliado pelas luzes de todos, e de todos ouvir 
o meio que devemos adoptar. Conselho Militar em Montevideo 28 de Junho 
de 1822.–Barão da Laguna, Presidente.–D. Álvaro da Costa de Souza de 
Macedo, Brigadeiro, Vice Presidente.–João Nepomuceno de Macedo, Major, 
Vogal.–José de Barros Abreu, Major, Vogal.–Manoel Jeremias Pinto, Capitão 
Vogal.–Vicente José d’Almeida, Capitão, Vogal.–Claudio Caldeira Pedrozo, 
Tenente Ajudante, Vogal.–Antonio José Peixoto, 1º Tenente, Vogal.–José 
Maria de Sá Camello, Secretário Vogal.

Montevideo.– IMPRENSA DE PEREZ.
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REFLEXIONES
DE UN

ORIENTAL.

Sabemos por conductos fidedignos, que en el cuartel general de S. José 
se ha establecido una junta gubernativa presidida por el Sr. Baron de la 
Laguna: que esta se halla ocupada en maquinar proyectos de proscripcion 
y exterminio de muchos vecinos honrados de la campaña, y esta ciudad: 
que en aquella so ha procedido à la prendicion de algunas, y con respecto 
à los que se hallan dentro de esta plaza, aguarda á su entrada en ella el Sr. 
Baron, para enseñales el camino recto de la India....mui bien. ¿Y en que 
delito habrán incurrido para que se hayan hecho acredores á una sentencia 
tan cruel? — En uno mui horrendo: no haber querido segundar à sus 
viles planes de dominacion de esta provincia, por no manchar su honor 
y sentimientos patrióticos anexos à todo buen ciudadano, con el epiteto 
de traidores do sus pais natal, como lo han sido los que componen aquel 
despreciable Conciliabulo. — ¿Y semejante honroso procedimiento será 
reputado por crímen por el Sr. Baron de la Laguna y sus secuaces? — Sí 
por cierto. — ¿Y porque? — Por convenir así á la temeraria política de 
terrorismo que han adoptado, en la persuasion de hallar mas prosélitos para 
su partido; pero se han engañado miserablemente, porque no han hecho 
recuerdo de otro igual principio de sistéma que entablaron los generales 
franceses en la Península, y sus fatales consecuencias.— Nada de eso Sr. 
Baron de la Laguna: aténgase V. E. á un saludable consejo que le quiere dar 
un monigote, digan lo que dijeren sus parciales. Para atraer las voluntades, 
y sacar partido de los pueblos no se necesita de extorsiones ni violencias, 
sino de la sagaz y seductora política de mansedumbre que se ha notado en 
V. E. antes de ahora, porque cuando un hombre se transforma de cordero 
en tigre de un dia para otro, le desconocen hoi, los que ayer lo conocieron. 
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   Tal le ha sucedido
A Vuesa Excelencia,
Y así revístase
De paciencia.

No pasemos mas adelante, porque el buen entendedor, con pocas 
palabras entiende; y toquemos un poco el terrible fallo, que á nosotros nos 
comprende. Son notables las palabras que en repetidas ocasiones se le han 
escapado al Sr. Baron de la Laguna. “Que ya no és quien fué antes, y que 
cuando entre á esta plaza enseñará á mas de cuatro el camino de la India” En 
cuanto á que no es quien fué, dice una verdad innegable, pues de un teniente 
capitan general de los ejercitos nacionales de Portugal, comandante en gefe de 
la distinguida division de Voluntarios Reales del Rei, capitan general de esta 
provincia, y no sé que distinciones mas; se ha cambiado en gran mariscal de 
la Iusula barataria del Brasil, y capitan general del soñado Estado Cisplatino. 
Mas en cuanto á las esperazas que le acompañan de entrar en esta plaza, com 
harto sentimiento aseguro, que puede que sus cálculos salgan errados. Ya no 
es problemática la cuestion de sí entraría ó no en ella, mientras subsistiese la 
division: y cuando esta embarque para Portugal, queda á nuestro cargo su 
defensa tomando por modelos las antiguas inmortales ciudades Numancia, 
Sagunto, Calahorra y otras mas que prefirieron su inexistencia al vergonzoso 
yugo de una nacion detestable y tirana.

Sabemos tambien, que se halla bastante incomodado con los españoles 
europeos que se han declarado decididamente por la causa del pais, porque 
él (segun dice) no esperaba que hubiesen abrazado este partido, debiéndole 
tantas obligaciones por las atenciones que les habia dispensado; mas ellos 
ademas de otras mil fundadas quejas con que pueden probar la negativa, 
no han olvidado todavia la fatal noche del 27 de Noviembre de 1819, en 
que sin ningun motivo mas que las groseras calumnias que hizo levantar, 
mandó prender un número considerable en sus casas, los embarcó como á 
los negros en la costa de Guinea, y los envió á Pernambuco á pasar trabajos y 
miserias, despues que se contemplaban seguros bajo su amparo y proteccion, 
con arreglo á lo que habia prometido á nombre de S. M. F en todas sus 
proclamas y manifiestos; dejando de esta manera á sus desgraciadas familias 
en un profundo llanto y afliccion, privando á los hijos de sus padres, á las 
tiernas esposas de sus consortes, y á los amigos de sus amigos. Por otra 
parte los españoles europeos establecidos y avencidados, no conocen otra 
patria que esta, por deber á ella sus bienes y fortunas y estar intimamente 
enlazados con familias del pais: saben mui bien, que la causa es comun entre 
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ellos y nosotros, y si antes fueron perseguidos por una faccion de fanáticos 
vengativos, ahora serán atendidos y protegidos por un gobierno sabio y 
liberal, que algun dia ha de regir nuestra cara patria: si, son dignos de las 
mismas consideraciones que nosotros: á mas de esto ya cesaron para siempre 
los motivos que pudimos haber tenido para proceder tan arbitrariamente 
contra ellos. Algunos conozco yo que arden en los descos mas vivos de que 
llegue el suspirado momento de tomar un fusil, y ocupar un lugarcíto en 
nuestras filas.  ¡Orientales! No juzguemos á los hombres por el pais à que 
pertenecen, ni por el hábito que visten, sino por sus crímenes ó virtudes: 
llevemos por norte esta sentencia en todas nuestras operaciones, y yo aseguro 
que seremos libres y felices, y triunfarémos de los continentales y demas 
enemigos que pretendan enagenarnos de nuestros sagrados derechos, pues 
es en vano intentar privar de ellos, á unos pueblos que estan empeñados en 
poseerlos. Montevideo 15 de Diciembre de 1822.

UN AMANTE DE SU PAIS.

Imprenta de TORRES.
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R E S P O S T A
Do 1º Batalhao de Caçadores da Divizao de Voluntarios 

Reaes d’ El Rey á Circular de 30 de Junho de 1822.

Aos cinco dias do mês de Julho do ano de mil oitocentos vinte e dois, 
reunidos por ordem do Comandante os Oficiais do 1º Batalhão de Caçadores 
na Secretaria do mesmo, para deliberarem sobre a execução, que devia ter 
a Circular datada de 30 de Junho precedente, que suposto esteja assignada 
pelo Senhor Ajudante General, tem o protestado título – Sua Excelência em 
Conselho – vários debates se produziram, se sim, ou não, se devia estar por tal 
ordem: contudo, para evitar delongas, que ardilosas calúnias poderiam inter-
pretar em desabono do Constitucional Patriótico comportamento deste Corpo, 
achando campo em que saciar suas ávidas garras, que parecem provocar, e 
incitar seu circunspecto caráter, o qual, apesar de produzir fortes, e verídicas 
razões em 18 de Fevereiro, e 6 de Abril do presente ano, razões até hoje incon-
traditas; apesar de ter visto seu Representante desacreditado e suspenso por 
uma Circular, e ter sofrido o desgosto de ver que Sua Excelência ainda reserva 
as Recusas deste Corpo ao conhecimento da Divisão, tendo-se lhe pedido, e 
demonstrado a urgência que havia da sua publicação; pois que as intrigas, e 
boatos então espalhados maquiavelicamente, pretendiam desacreditar o bem 
conhecido caráter deste Batalhão, que queixoso dirigiu ao Soberano Congresso 
Nacional, ao Príncipe Real, e a Sua Excelência o Senhor Comandante em 
chefe os seus sentimentos constitucionais e patrióticos: calando, porém, este 
Corpo seu ressentimento e sem perder seu firme caráter, julgando que só por 
esquecimento do Senhor Ajudante General usaria da protestada expressão, 
pois que de outra maneira a tomariam como positivo ataque à constância 
constitucional deste Corpo, o que não é de esperar da delicadeza do dito 
Senhor: vencendo finalmente a prudência as bem fundadas objecções, que se 
opunham a tal execução, e mesmo para que os Soldados, hoje costumados a 
serem convocados para tudo, não desconfiassem, que se lhes ocultava, ou se 
fazia mistério do que o condutor dos ofícios cuidadosamente publicava; se 
decidiu, que tanto a Circular, como a Proclama que a acompanhava, fossem 
lidas aos Soldados, para que estes ficassem cientes no verdadeiro espírito de 
tais papeis, e que se lavrasse este termo para salvar sua conduta.

Reunidos no dia oito do mesmo mês os mencionados Oficiais, e infor-
mado o Coronel Comandante, que os Soldados das Companhias não tinham 
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unanimemente querido mandar, ou delegar em Oficial inferior algum que os 
representassem; ordenou positivamente, que os Soldados elegessem um inferior 
por Companhia para os representar, ao que eles, com aquela subordinação 
com que até hoje têm obedecido aos seus superiores, e por ela granjeado a 
estima destes, e dos habitantes de todas as povoações em que têm estado, 
prontamente obedeceram; declarando ao mesmo tempo, que eles nada tinham 
a deliberar, nem a decidir; que só esperavam se lhes cumprisse a Circular 
de 28 de Maio como Ordens de Sua Majestade; que eles já pelos seus elei-
tores tinham feito saber sua vontade relativamente ao Conselho, e que não 
tendo este Batalhão Oficial algum seu representante nele, nem o querendo, 
era escusado serem chamados para coisa alguma que ele fizesse, unindo a 
estes outros muitos discursos, que ouvidos, o Coronel Comandante ordenou 
aos Sargentos tomassem assento, e se fizesse menção do exposto, e que eles 
presenciassem o que os seus Oficiais iam a deliberar para seu conhecimento, 
e dos seus representados: e concordadas as diferentes opiniões, conceberam 
sua resposta nos seguintes termos.

O 1º Batalhão de Caçadores da Divisão de Voluntários Reais de El 
Rei, atribuindo a esquecimento do Senhor Ajudante General a protestada 
expressão – Sua Excelência em Conselho – pôs em prática a execução da 
circular de 30 de Junho precedente; e persuadidos os Oficiais, que seu estado 
subordinado lhes não faculta opinar em matérias políticas, QUE À NAÇÃO 
PERTENCE DECIDIR, rogam a Sua Excelência como responsável a El Rei, 
e a Nação pela direção desta Divisão, os dispense de tão árduo e penoso 
sacrifício – Colônia do Sacramento 8 de Julho de 1822. – Manoel Jorge 
Rodrigues, Coronel Graduado. – João Teixeira de Queiroz, Major. – João 
Antonio de Abranches, Capitão. – João Manoel d’Almeida, Capitão. – José dos 
Santos Pereira, Tenente. – Luis Manoel de Jesus, Tenente. – Antonio Osorio 
de Magalhaes, Tenente. – João da Cunha Lobo, Tenente. – José Anastásio, 
Tenente Ajudante. – Manoel Mendes, Quartel Mestre. –Francisco Bernardo 
de Santa Ana, Cirurgião Mor. – Joaquim Rodrigues da Costa Simões, Alferes. 
– José Antonio Furtado, Alferes. – Antonio Jacinto da Costa Freire, Alferes. 
– Francisco Inocêncio da Câmara, Alferes. – Anselmo Martins, 2º Sargento 
da primeira Companhia. – Luis Mestre, 2º Sargento da segunda. – Alexandre 
José de Oliveira, 2º Sargento da terceira. – Antonio Ribeiro, 2º Sargento 
da quarta. – Joaquim Loureiro, 1º Sargento da quinta. – Joaquim José de 
Magalhaes, 1º Sargento da sexta.

MONTEVIDEO.–Imprensa de Perez.



627

21

Senõr
DUENDE DE DIA.

Lo prometido es deuda, dice el refran, Sr. mio, y vd. se halla altamente 
comprometido al complimiento de lo que ofreció acerca de la publicacion 
de documentos relativos á las córtes de Lisboa.  Debalde expondrá vd. para 
excusarse de lo que quizá inconsideradamente prometió, no haber despertado 
todavia del profundo sueño á que se habia echado, porque cuando yo crea, 
que vd. se ha dormido tan dilatado espacio, quiero que me reyunen. Friolera: 
descuidese, la epoquita es propia para los que no quieran caer en los lazos 
del enemigo comun, que cada vez se empeña mas en aumentar el número de 
desgraciados, que con su astucia ha aherrojado á las cabernas del. . . . . . Ea 
pues, chanzas fuera, manos á la obra, y no prive vd. por mas tiempo á este 
apreciable público de unas noticias que le pueden ser útiles en las actuales 
circunstancias. Todos deseamos verlos publicados para confundir con ellos, 
con los argumentos de los valientes mocitos de tienda, de los pulperitos 
patriotas, y otros mil que se han propuesto á defender nuestros derechos; 
á los implacables enemigos los imperiales, laguninos, corcundas ó serviles 
que pretenden por todos los médios que están a sus alcances, nuestra eterna 
esclavitud é ignominia; mas yo les aseguro á fé de quien soi, que no han de 
conseguir sus ambiciosos intentos, porque se ya, ya, no desisten de su inutil 
empresa, y nos dejan en paz y sosiego, ha de llegar el caso de que hasta los 
fetos que están en el vientre de sus madres, han de pelear por su libertad é 
independencia.

A esto solo me limito por ahora, pero protesto que como vd. continue 
con su conversacion entre el español y el oriental, y sepa cumplir mejor con 
su palabra me llamaré ahora y siempre su afectísimo tocayo.

Diciembre 4 de 1822.

EL DUENDE DE TODAS HORAS.

Montevideo. Imprenta de TORRES.
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CARTA DE HUM OFFICIAL DA DIVISAO EM 
MONTEVIDEO 

a hum seu amigo na Campanha, e resposta deste.

Ilustríssimo Senhor Compadre. = Recebi a sua carta, e pelo seu conteúdo 
não fazia intenção de incomodar mais a Vossa Senhoria com as minhas letras; 
mas depois refletindo que por efeito de amizade Vossa Senhoria me mostra 
os seus sentimentos parecendo zombar das minhas circunstâncias, pela casu-
alidade querer que os resultados dos movimentos políticos e militares sejam 
conformes os seus desejos: julguei pela mesma razão fazer algumas perguntas 
a Vossa Senhoria, ainda que fique sem resposta. ¿Podia alguém prever que o 
Congresso de Portugal tivesse um fim tão desastroso? Podia alguém esperar 
que o infame Madeira evacuasse tão vergonhosa e desnecessariamente a 
Bahia, tendo uma força tão considerável de Mar, e Terra certamente capaz 
(sendo bem dirigida) de paralisar a marcha forçada que levava o Império? 
Haverá homem tão ignorante que não saiba que a Independência do Brasil é 
devida, sustentada, e defendida pelos Portugueses Europeus? Se todos estes 
acontecimentos não tivessem sucedido, não tinha a Divisão cumprido os seus 
deveres, em sustentar um ponto que lhe era confiado guardar? Acaso devia 
ela ter seguido o exemplo daqueles que só animados pelos seus interesses 
particulares, e não por serem amantes do Brasil, têm desertado?

Quem conhecer a nossa situação e as Determinações do Rei até 30 de 
Maio, deve só culpar a Divisão (como eu sempre a culparei) de não ter obrado 
militarmente sobre os chamados sitiadores, como tantas vezes se ofereceram; 
e basta limitar-me em apontar o dia 23 de Fevereiro e a noite de 17 de Março, 
e outras muitas ocasiões que se perderam por causa. . . . . . . . . . Sobre Vossa 
Senhoria dizer-me que eu me enganei, não me envergonho disso. Desejava 
perguntar a certos planistas se as suas combinações lhes ofereciam tais resul-
tados como os que aparecem agora. Mandem um presente ao Madeira.

Relativamente à minha felicidade particular, que Vossa Senhoria diz 
eu ter desprezado, agradeço muito o sentimento que mostra a meu respeito; 
porém diga-me ilustríssimo Senhor Compadre, não acha (em seu interior há 
de achar como todos os homens de juízo) que é coisa feia procurar eu a minha 
felicidade pelo meio de uma deserção? Isto é que eu acho indigno, vil, baixo, 
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e ignominioso em Portugueses. Veja o oficio do Ministro da Guerra de 3 de 
Outubro dirigido ao Congresso Brasileiro, inserido no Diário do Governo 
Número 86 de 11 do mesmo mês. Eis a forma como devem ser tratados os 
Militares amantes do Brasil.

Sinto verdadeiramente no meu coração o que sucedeu ao Congresso 
Brasileiro, e lamento as consequências, que daí podem resultar.  Enquanto 
houver Reis, e Sacerdotes não medra o sistema; está o tempo para o homem 
ser constitucional no coração, e é neste que eu conservo a Vossa Senhoria o 
maior afeto como seu amigo e compadre muito obrigado.

R E S P O S T A
Caneloens 30 de Dezembro de 1823.

Ilustríssimo Senhor. –– Recebi a sua carta de 10 do corrente a que 
respondo: Os meus sentimentos moderadamente expendidos na última que lhe 
dirigi não foram extensivos a zombar das suas circunstâncias, e só a convencê-
-lo do seu engano, e da verdade com que sempre lhe falei. Os resultados dos 
movimentos políticos e militares, sendo conformes aos meus desejos, não 
foram, segundo alcança Vossa Senhoria partos de mera casualidade, sim 
consequências naturais da ordem das coisas: eu sempre os esperei, e tanto que 
já aí lhes tinha prognosticado, bem que Vossa Senhoria (engolfado no pélago 
das ilusões) nunca os quis acreditar, pois até me perguntou para o Rio, à vista 
de insignificâncias, qual de nós se havia enganado: não lhe respondi então 
por modéstia, e só lamentei a sua sorte no desenvolvimento da metamorfose.

Todo o homem ainda míope em política, a não estar frenético, não podia 
prever ao Congresso de Portugal senão um desastroso fim em vista dos seus 
procedimentos, e ainda lhe digo mais, que terminou felizmente escapando 
seus gangrenados membros sem operações anatômicas: ¿Que esperava Vossa 
Senhoria de um Congresso baseado na injustiça, despotismo, e perfídia, prin-
cipiando por tudo destruir, e por atraiçoar aos seus (como farisaicamente 
apelidava) Irmãos do Brasil, que sinceros, e incautos tão generosamente os 
trataram? Que esperava digo, de um Congresso que traindo os próprios fatos, 
e princípios estabelecidos de que os povos não eram propriedade de ninguém, 
pretenderam recolonizar, e sujeitar o Brasil à sua dominação e propriedade?

Só estúpidos podiam duvidar que o infame Madeira (como Vossa 
Senhoria trata agora) evacuasse a Bahia à vista dos desgraçados sucessos das 
suas tentativas, sempre repelidas e malogradas que o reduziram ao extremo da 
fome, e enfermidades, sem esperança de melhor sorte, encurralado na Cidade, 
não podendo ganhar palmo de terreno, vendo expirar os poucos recursos de 
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Mar com a chegada da Esquadra, ainda que menor em forças dirigida por 
mão de Mestre. Ele não podia realizar a sua retirada sem proceder a conselho 
de todos os seus Oficiais, e resolvê-la de comum acordo; logo seriam todos 
infames? Que desgraça! Era porventura insignificante o plano de saírem 
repentinamente, julgando a Esquadra Imperial desapercebida, e com pouca 
força; conduzindo o grande número de Embarcações, e riquezas que pode-
riam pilhar, e chegarem contudo a salvo a Portugal? Que mais poderiam eles 
querer, e esperar? Falhou-lhes o cálculo nos seus resultados, tem acontecido 
isso a muita gente boa; v. g à Divisão com esta Província, que se fosse a Argel, 
talvez tivesse conseguido melhores sucessos.

A raiva impotente com que Vossa Senhoria espuma por não fazer o 
Madeira, ao menos, paralisar a marcha do Brasil, é de extraordinária admi-
ração ¿Que mal lhe fez o Brasil? De onde lhe vem fúria tamanha contra a 
sua marcha? Onde está a sua constitucionalidade? Ah! Agora me lembro que 
está só no coração.

Quem duvidou nunca (como Vossa Senhoria se persuade) que 
a Independência do Brasil fosse devida, sustentada, e defendida por 
Portugueses Europeus em igualdade com os Brasileiros? O Brasil estava já 
de fato, e de direito independente de Portugal desde que o Rei buscou nele 
asilo, e o elevou à categoria de Reino. Já não podia haver senão fraternidade. 
Portugal o reconheceu, e o Brasil sempre o sustentaria, se aquele abusando 
dela o não pretendesse trair: então qual seria o individuo que residisse nele, 
fosse da natureza que fosse, por dever, e obrigação não corresse às armas 
em sua defesa, visto que a calamidade da traição recaía geralmente sobre 
todos os seus habitantes? E deveriam os Europeus, só por que nasceram em 
Portugal a quem talvez nada deviam, conspirarem-se, ou serem indiferentes 
à sorte do País que grato sempre os acolheu, e franqueou os meios da sua 
existência, e fortuna em tranquila harmonia, e convivência; para louca, e 
cegamente satisfazerem a furiosa, e negra ambição dos Cains atrabiliários 
do Congresso; sacrificando muitos os seus bens e famílias? O próprio filho 
tem direito de repelir as agressões do Pai, na defensiva. Portugal, se tem 
produzido malvados, e traidores, tem sido sempre berço de heróis, e cava-
lheiros, implacáveis inimigos da perfídia.

Fossem quais fossem os sucessos acontecidos o comportamento da 
Divisão sempre devia ser qualificado de monstruoso e revoltante. Acho 
refinada impostura, dizer Vossa Senhoria que a Divisão tinha cumprido 
os seus deveres em sustentar um ponto que lhe era confiado guardar! Por 
quem, e a quem foi cometida essa comissão? Os Batalhões de Caçadores, 
e imensos Oficiais e Soldados pertencentes à Divisão nunca se julgaram 



634

com tal atributo, e por isso separaram-se da facção revolucionária, única 
que (segundo diz Vossa Senhoria) se achava nessa confiança: Por que 
não apresentam as suas credenciais? A Divisão quando veio de Portugal 
foi mandada pelo Rei cooperar com o Exército do Brasil na ocupação 
desta Província, e depois por Decreto do Mesmo Soberano, Desligada 
inteiramente de Portugal: Só o General em Chefe é quem recebia ordens 
e responsável pela Província, e por isso em circunstâncias bem críticas 
esforçou-se em a sustentar, e guardar dos furores da Divisão, da anarquia, 
e dos insurgentes do País. Desejava que Vossa Senhoria me explicasse se 
o termo – guardar – é sinônimo de – revolucionar – que foi no que só se 
empenhou a Divisão, até fazendo causa comum com aqueles insurgentes; 
e se o não conseguiu foi pela sua grande imperícia, e estupidez, e não por 
falta de aturadas diligências, e ocasiões.

Quando se revolucionou Portugal contra o Rei, e proclamou a sua 
regeneração, muitos Portugueses vociferaram contra os seus compatriotas 
revoltosos; e o Exército estacionado nesta Província que no seio da paz, 
e sem comprometimento era tranquilo espectador da cena, entretanto que 
já o Brasil se achava no acesso das convulsões, foi perturbado pela facção 
da Divisão que sublevando a Tropa, e invocando o nome da Nação aos 
Chefes dos Corpos para os seguirem nos seus atentados, fez uma completa 
revolução: e para quê? Para jurar em tumulto a Constituição que até o 
Rei já tinha jurado. Medidas políticas obrigando este a passar a Portugal, 
delegou no Príncipe Real Seu Filho e Herdeiro da Coroa toda a Autoridade 
para Mandar, e ser obedecido: então pôs o Congresso em ação o infernal 
projeto da recolonização, obrigando o Brasil, por evitar o golpe, a declarar-
-se independente, e repelir a traição premeditada.

Quando os Europeus em Portugal maltratavam o seu Soberano, 
hostilizavam a Real Família, e pretendiam debaixo de simulados pretextos 
arrancar do Brasil o Príncipe Real; os generosos Brasileiros submissamente 
suplicaram a Este a Sua Estada aclamando-O seu Perpétuo Defensor, e 
coroando-O Imperador Constitucional do Brasil; o que os imortalizará nos 
Anais da História do universo. 

Em tais circunstâncias ficava salvo a todos os indivíduos, bem como os 
da Divisão, consultar as suas consciências na escolha, ou seguirem o serviço 
do Brasil em que se achavam, e por quem eram pagos, ou demitirem-se dele 
sem violência, e retirarem-se a Portugal, visto que havia liberdade de proceder; 
digam os briosos Batalhões de Caçadores e outros muitos Oficiais e soldados, 
de quem nunca se poderá escurecer, nem roubar a gloria da subordinação, 
caráter, e honra militar; porém este comportamento era muito honroso, e sério 
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para a facção da Divisão, e por isso apostatando dele, recorreu a medidas 
mais análogas ao seu caráter.

Negaram obediência ao Príncipe Real, insultando-O em escritos públi-
cos: tentaram contra o seu General, que se viu obrigado a abandoná-los; 
declararam-no traidor, só por que ele o não quis ser; seduziram a Tropa: 
iludiram os incautos Oficiais, e meteram alguns em Conselho de Guerra, por 
não quererem associar-se às suas malfeitorias, condenando-os à pena de morte: 
motivaram a separação de muitos por se livrarem de igual sorte, não dando 
quartel a reflexões, e opiniões que se desvairassem das suas; sublevaram a 
Província; armaram Corpos; fizeram vil e ignominiosamente causa comum 
com os insurgentes do País: prenderam, e desterraram homens e mulheres: 
o Chefe da facção intitulou-se General de Mar, e Terra; reassumiu como tal 
todas as atribuições do Governo da Província; contraíram imensas dívidas 
com violência: impuseram contribuições: propuseram a rebate Letras sacadas 
sobre Portugal sem ordem nem autoridade: deram empregos públicos, confis-
caram os bens do General, vendendo-os em Praça pública, não respeitando por 
decoro da Corporação nem os uniformes nem as insígnias militares; armaram 
Embarcações à força que denominaram Esquadra Lusitana, fizeram presas em 
Embarcações do comércio e finalmente saíram a bater a Esquadra Imperial; e 
iriam adiante, se os seus mesmos Oficiais e Soldados, melhor reflexionando, e 
horrorizados com tantos e tão enormes crimes, não se propusessem a obrigar 
aquele Chefe a capitular com o General para lhes prestar os meios dos seus 
regressos a Portugal, dissolvendo o perverso Conselho Militar, cuja facção 
não contente com as horríveis atrocidades que praticaram ainda raiva pelos 
males que deixou de fazer, como se deduz das suas expressões.

A situação a que de motu próprio, se reduziu a Divisão, e as Determinações 
do Rei que tanto Vossa Senhoria pondera, nunca deviam obrigar a esta a 
proceder tão desatinadamente: aquele era o efeito das suas causas; e estas, 
além da Divisão já nada ter de obediente ao Rei, não ignorava que Ele se 
achava coacto em Portugal, e que era violentado a assinar tudo quanto queria 
a facção aterradora do Congresso; apesar de que nunca constou que o Rei 
desse Ordem para cousa alguma à Divisão, e do que eu estou bem convencido.

Faz estremecer a ferocidade com que Vossa Senhoria culpa a Divisão 
por não ter obrado militarmente sobre os sitiadores! Que mal lhe fizeram 
os Brasileiros? Será porque sempre o trataram com o maior amor e amizade 
possível? É esta a recompensa de dever a sua vida a um que a salvou nesta 
campanha? Ou será porque estes com os braços abertos ainda o afagavam, e 
procuravam recebê-lo no seu seio, apesar de conhecerem que Vossa Senhoria 
era um dos seus mais implacáveis inimigos? Que remarcável ingratidão!! 
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Vossa Senhoria está tão alucinado que tendo visto vários Escritores vatici-
narem todos estes sucessos, à vista da conduta do Congresso, ainda diz, que 
desejava perguntar a certos planistas, se as suas combinações lhes ofereciam 
tais resultados, como os que agora aparecem.

Agradeço a indicação de mandarmos um presente ao Madeira o que acho 
justo, não por ele ter evacuado a Bahia, mas sim pelo muito que se divertiu 
com a Divisão, tirando todo o partido da sua estupidez, e abandonando-a 
à discrição.

Agradece-me Vossa Senhoria as boas intenções a seu respeito, porém nota 
ser coisa feia procurar a sua felicidade por meio de uma deserção: perguntarei 
eu de onde se reputava Vossa Senhoria desertor? Da Divisão, suponho que 
não, por que não julgo deserção do indivíduo que se separa de um Corpo de 
Tropas rebeladas, e prontas a cometer mil latrocínios, tentando contra o seu 
General, que não fazia mais que sustentar a ordem no serviço, e obediência 
de um Príncipe Legítimo Herdeiro da Coroa, e legitimamente constituído pelo 
Rei no Governo do Brasil, a que se achava ligado, e a quem já pertencia pelo 
Decreto do mesmo Rei do desligamento de Portugal; Decreto que o General 
não tinha autoridade de destruir, e menos a facção da Divisão, apesar do 
seu monstruoso, e insólito protesto feito com as armas na mão a despeito do 
dever, e subordinação militar; protesto que só firmava o corpo de delito dos 
seus crimes, e nunca a abolição daquele Decreto, como ufanamente se persu-
adiram, menosprezando o direito de petição, único marcado pelas Leis, para 
alcançar a sua derrogação, e isto quando fosse da vontade geral, ou quase 
geral de toda a Corporação, e nunca só pelo capricho de dezenove facciosos 
amigos da novidade.

Do serviço nacional de Portugal menos desertava Vossa Senhoria pois 
já lhe não pertencia, e sim ao Brasil; deste é que na minha opinião se cons-
tituiu perfeito desertor, e não os que abandonaram a Divisão, seguindo o 
seu General, e o serviço a que estavam comprometidos, e a que não devia 
atraiçoar como fez a Divisão. Além de que tendo-se desunido os dois Reinos, 
era licito aos súditos da Nação em geral, escolher, e seguir o que bem lhes 
parecesse pelo princípio estabelecido de que “os Povos não eram propriedade 
de ninguém” sem que os Brasileiros, ou Europeus devessem ser increpados. O 
Brasil generosamente assim o praticou: por exemplo o Marechal do Exército 
do Brasil Luis Paulino que até foi Deputado para as Cortes, pela Bahia, sua 
Pátria, como Vossa Senhoria sabe, seguiu o partido de Portugal, e vindo por 
aquele Governo em comissão ao Brasil, nada se procedeu contra ele, e só foi 
obrigado a regressar. Aprenda meu Compadre o que é liberalidade, e consti-
tucionalidade no coração, no pensamento, e nas obras. 
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De tudo se conclui que a Divisão onde quer que se apresente com o 
catálogo dos seus feitos, será sempre marcada com o ferrete da execração 
pública, levando-o já desta Província; o que não acontecerá aos que dela se 
separaram, e a quem querem persuadir desertores, mas nunca os apelidaram 
de revoltosos, e amotinadores. Eles ficando no Brasil, ainda que só animados 
pelos seus interesses particulares; como bons, e pacíficos cidadãos podem sem 
remorsos dizer em sua apologia = A Divisão sublevou-se; nós a não quisemos 
seguir na sua revolução, pois estávamos em uma Província estranha, ao serviço 
do Brasil; Portugal obrigou este a desunir-se e como é Regido pelo Legítimo 
Herdeiro da Coroa, continuamos a servi-lo, pois que o Rei em sua liberdade 
não nos deu ordem contrária. A Divisão sobre quem pesa a enormidade dos 
Crimes colhera o Louro das façanhas.

Vossa Senhoria traduz o Ofício do Ministro da Guerra bem contra o seu 
literal espírito, para inverter a forma como devem ser tratados os Militares 
Europeus amantes do Brasil. ¿Para que confundir fatos? Estão por ventura 
os Militares Europeus que vieram de Portugal para nos fazerem a guerra, e 
derramarem o sangue Brasileiro em linha de conta com os que se achavam 
no Brasil, e seguiram a sua sorte? Seja mais circunspecto nas suas reflexões.

Admira-me que Vossa Senhoria desenvolvendo tanto rancor contra os 
Brasileiros, sinta dentro do seu coração, e lamente o sucesso do Congresso 
Brasileiro, e as consequências que daí podem resultar. Estou convencido da 
necessidade daquela medida, para não acontecer o mesmo que em Portugal, 
e sendo assim, e lembrando-me que o Brasil só quer o bom, é natural que 
as consequências sejam tudo que possa consolidar a união, e prosperidade 
do Império, que os frenéticos se propunham destruir- O sistema, sempre há 
de medrar no Brasil pela sua sinceridade, e boa fé, e os objetos, que Vossa 
Senhoria com indiscrição supõe serem o seu obstáculo, serão a Égide em que 
ele firmará a sua Constituição. Tal é o modo de pensar do 

Seu Compadre e Amigo.

P. S. Sinto que a Divisão perdesse o seu grande escritor e apologista.
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D I A L O G O
ENTRE  EL  GENERAL  LECOR  Y  HERRERA, 

con motivo de la intimacion hecha por el señor Mansilla en que se 
introduce tambien al oficial conductor*

El Baron – Sempre eu diz, Senhor Ferreira, que o tal Mansilla era hum maroto: 
muitas promessas de amizade, muitos cumprimentos, e tal sim 
Senhor etcetera, é ao melhor lá vai essa patada. Veja lá a intimação 
que acabo de receber. Ora não me admira que o tal filho da mai 
me enganasse, porém vouse que o conhece, vouse que tem treze 
annos de revolução, caer nisto, isso não tem disculpa meu amigo

Herrera –  Pues.... ahora lo que importa es ver como salimos de este mal 
paso….

Baron –   Ora, essa he galante….Eu sei muito bem que o que importa he 
tirarmos d’elle  o melhor possível; porem ¿Que diz vouse do tal 
sujeitinho dom Lucio, e de seu amigo Peréa?  ¿E que temos de 
fazer nós aora?

Herrera –  Pero Señor....No todo ha de ser tortas y pan pintado. La tormenta 
se veía venir y siempre contábamos con que al fin nos alcanzaría: 
no hemos hecho poco en haberla conjurado y mantenido lejos 
desde el mes de Octubre hasta ahora. Veamos si aun podemos 
entretener algún tiempo mas; y en el ínterin apretemos la plaza 
por todos medios, retírense los ganados á lo interior, confísquense 
los bienes de los patriotas que están dentro, aflijamos al pueblo 
con hambre, apuremos la seduccion entre la tropa, é inventémos 
algún notición que aliente nuestros soldados, y haga desmayar al 
enemigo, como por egemplo, que hemos tomado la Bahía, que la 
escuadra portuguesa se sometió á Cokran, y que todo el mundo

* Mantida ortografia original do espanhol e do português.
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       venía sobre Montevideo, que una vez adentro, tendremos tiempo 
para pensar con mas calma lo que debemos hacer.

Baron –   Sim senhor, todo isso é muito bom; porém vouse cuida que todo 
o mundo he tolo, e que não ha mais que soprar e fazer garrafas.

Herrera –  No hay que pararse en pelillos. Primeramente llama V. E. al oficial 
que trajo el oficio. Muchas cortesías y cumplimientos; V. E. le 
da la mano con afabilidad, y despues de hacerle mil preguntas 
sobre Ereñú, Verdum, Ricardo, Lopez y otros de esta calaña, para 
hacerle sospechar convinaciones é inteligencias que no existen, 
con esa admirable sangre de chinche que tiene V. E. lo convida 
á yantar, y se prepara un baile para esta noche, que eso, como 
V. E. bien sabe, se da con dos botellas de horchata, una botella 
de aguardiente para ponches, un par de libras de rosquetes y 
bizcochos y una libra de chocolate, porque los pocillos van 
mediados á la ultima moda, y con esto queda V. E. tan lucido 
como siempre, y el diputado alegre como unas pascuas. Mañana 
lo convida Marques, pasado mañana Abreu, después don Tomas 
García etc., y así hasta que se vaya.

Baron –   Isso deixelo cá a minha conta. Eu farei meu papel às maravilhas, 
pois bem sabe que tive cinco annos de aprendizage em Montevideo 
sem fazer outra cousa: a pena he não estar cá o Batista meu 
mordomo. – Porem em quanto a notícia da Bahia ¿Como faremos?

Herrera –  A grandes males grandes remedios. Ahora mismo da V. E. órdenes 
para apretar el cerco de la plaza, se arrojan papeles seductores 
en la línea y se dan las órdenes consiguientes para reducirla á la 
extremidad. En cuanto al embuste de la Bahía, despache V. E. 
en este mismo instante un oficial al Rio grande con órdenes de 
volver inmediatamente gritando como un energúmeno por los 
pueblos de la campaña, que la Bahía sucumbió, que las escuadras 
se avinieron y  que Lavatú [Labatut] y Cokran [Cochrane] venian 
echando diablos para concluir con la canalla de Montevideo. Aquí 
se le dan los impresos ya hechos para que á su regreso los esparza 
en su tránsito, y cuando llegue aquí se hace un saludo general en 
toda la línea y en el cuartel general á las dos ó tres de la mañana 
para llamar mas la atención, é imponer al enemigo. ¿Qué tal?

Baron –   Óptimo, excellente pensamento: ora bem diz o Aguaceiro que você 
é o Maquiabello desta terra. Maõs a obra meu amigo; porem falle 



640

baixinho, por que o oficial conductor está no quarto contiguo, e 
pode ouvir-nos, e então o diabo leva o nosso plan.

Herrera –  ¿Y qué catadura tiene el tal nuncio? Porque su facha y caracter 
ha de entrar por mucho en nuestra conducta.

Baron –   Venha para ca e olhe pelo buraco da chave. Tem huma cara de 
não partir tortas com ninguém. Ponha sentido que não o sinta. 

       (Herrera mirando por el ojo de la llave)

Herrera –  ¡Cáscaras! ¡Y que gesto tan diabólico tiene el embajador! ¡Que 
demonio de cara tan seria! Me parece que á este Sátrapa no le 
entretenemos con saraos; pero es preciso hacer la prueba.

Baron –   Então abra a porta e fazão  entrar.

Herrera –  ¿ Quien, yo? Para los pavos: no señor, llámelo V. E. : bastante 
hago yo con aconsejarlo.

Baron –   Bom… Pode entrar, señor oficial.

Oficial –  Servidor de V.E.

Baron –   Eu estimarei que tenha pasado muito bem.

Oficial –  Mil gracias.

Baron –   Vossa Senhoria tem tido muito boa viagem.

Oficial –  Si señor.

Baron –   O tempo tem estado muito frio.

Oficial –  Si señor.

Baron –   Lá no Entre rios não faz tanto frio como cá.

Oficial –  No señor.

Baron –   O senhor não trouze alghuma cartilha de Verdum para mim?

Oficial –  No señor, si lo ahorcaron que tiempo hace.

Baron –   Sim, he verdade, agora me lhembro: ¿E por lá não tem noticias 
do Ereñú, e Ricardo Lopez?

Oficial –  No señor.

Baron  –  Pois dizerão-me que elles tem muito partido em o Entre rios.

Oficial –  No señor.

Baron –   E os paraguayos diz que marchão á tomar posse do Entre rios?

Oficial –  No sé, señor: yo estimaría que V. E. me diese sus órdenes y me 
permitiese retirarme á descansar de las fatigas del viage, y me 
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despachase pronto, pues tengo órden de no estar aquí mas de 
veinticuatro horas.

Baron –   Está bom, sim senhor, temos de arranjar isso; porém faça-me o 
obséquio de vir jantar hoje conmigo.

Oficial –  Si señor: pero recomiendo de nuevo á V. E. que me despache 
pronto: servidor de V. E. (Se retira.)

Baron –   Seu criado.

Baron –   Ora senhor Ferreira, o tal embaixador he lacónico como tresentos 
diabos. Sim senhor, não senhor, não sei, e ninguém o tira de lá: 
forte maganão!

Herrera –  Maldito principio: mui mala cara le veo al negocio: es preciso 
mudar de plan, echarla de guapo y responder al señor Mansilla 
gordo: si pega bien, y si no liarémos el petate. Entretanto verémos 
que  efecto surte la noticia de la Bahía. Inmediatamente dé V. E. 
órdenes para que salga el oficial que ha de traerla, y ..á ver venir, 
que un día de vida es vida.

Baron –   Vou a isso; o Senhor ocúpese já já já em fazer huma contestação 
bem arrogante para o Mansilla, e não se esqueça de fallar-lhe do 
Congresso Cisplatino, e todo aquillo que lhe pareça convir para 
conter esta moderna cruzada que nos ameaça.

Herrera –  Queda todo á mi cargo; luego que concluya de extender una 
contestación á una carta supuesta del Cabildo á don Frutos, cuyo 
papel estoi trabajando con cuidado, y él solo es capaz de hacer 
una revolucion en los ánimos.

Baron –   Ora, ¡vouse é o diabo! mezclar agora em nossas intrigas o 
cuitadinho de Frutos, e fazello fallar em política e discurrir sobre 
legitimidade, e direitos do homem, felicidade da terra, com outras 
couzas que ele não entende, e fazello aparecer autor d’hum papel 
que ele não sabe ler, isso é porlo em ridículo e piffiallo.

Herrera –  Eso es bueno para nosotros y los habitantes de la banda oriental 
que lo conocemos desde chiquito, y sabemos que es un asno; pero 
los papeles se leen en todas partes: van al Janeiro, van á Europa; 
se les da importancia á lo lejos no solo como general sino como 
hombre ilustrado que piensa; el emperador que ve hombres de 
tanta consideración abogando y defendiendo su causa se empeñará 
mas y mas en conservar el país, y nosotros aprovecharemos el 
engaño. Astucias quiere la guerra mi general.
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General –  Porem he preciso ao menos fazerlho saber, e qué elle consinta em 
assinallo. ¡Pobre cuitado! Tenho pena d’elle.

Herrera –  Pues no lo ha de saber…Buena es esa, y se dará por mui bien 
servido: pues es ñarra…Pasar por hombre que escribe y piensa, 
sin haber hecho antes mas que picar carretas. Dégeme V. E. solo 
que hay mucho que hacer.

General –  Pois sim… voume deitar um instante: trabalhe meu amigo, trabalhe 
muito depressa; olhe que o perigro he iminente, e pois que vousé, 
don Tomas García, e mais alguns, tennos metido nesta, vouses 
verão por donde temos de tirar-nos. Bom suceso.

Herrera –  Vaya V. E. descansado.

       (El general echó su sueño y cuando despertó se halló con la noticia 
de la deposicion del emperador , y la derrota de Cokran , que 
dieron lugar á una conversacion mas animada que darémos en 
otro número.

Montevideo 22 de Julio de 1823.
Imprenta de los Ayllones y Compañía.
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E L D U E N D E
DE ANTAÑO.

Aburrido por las impertinencias de mi antagonista el brujo, me fuí 
á la Campaña á meterme de hocicos entre los imperiales; allí he estado 
bastante regalado y estimado de todos los duendes, aunque siempre haciendo 
travesuras y oliendo hasta el día de hoi, que me acordé que era duende 
pueblero.

Como desde el principio de las convulsiones políticas del Brasil conocí 
que el baron de la Laguna trataba de envolver á la provincia de Montevideo 
en el caos del novel imperio, resolví á todo trance decidirme en favor de la 
provincia, y descubrir la negra tela que iban urdiendo nuestros jacobinos 
ó cisplatinos: al efecto, inspiré al Pacífico oriental aquellas palabritas, 
Orientales!!! Orientales!!! (que han causado su muerte en un remoto país). 
Entonces fué, que, por la primera vez, se aterráron los lagunitas, temiendo 
que abortasen sus planes. El Consejo militar, bastante prevenido para dejarse 
fascinar por un traidor á su rei, á su nacion y á su propio decoro, supo oponer 
con energía un baluarte inespugnable á las aspiraciones del baron de la 
Laguna, indicó á la provincia, con su conducta firme, la ruta que debía seguir 
en tan críticos momentos, pero todo fué en vano: parece que la provincia, 
adormecida con los males de su pasada anarquía, miraba ya con indiferencia 
el porvenir que se le preparaba: entonces fué, que por la primera vez, me 
presenté al público á correr el velo misterioso que ocultaba los arcános del 
club lagunino: cual fué la sorpresa de unos y la admiracion de otros: aquí 
rebuzna uno, allí relincha el otro, acullá se queja esotro desde la cama; se 
ensangrentan las plumas, no parecía sino que en los primeros momentos que 
había verdadera libertad de imprenta trataban de desacreditarla, haciéndola 
odiosa á todos respectos: ni yo me escapé de la tormenta; pues, por mal de 
mis pecados, un maldito brujo dió en perseguirme tanto, que aburrido iba 
á resolver mi partida para otro lugar, donde pudiese á mis anchuras egercer 
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mi oficio de duende, cuando hé aquí que se presenta un grave personaje, (EL 
CONCILIADOR): habla á todos con moderacion, reprende sus errores, y 
les propone tres cuestiones. Al éco imponente de éste, me detengo á ver los 
resultados de mi travesura, y observo con placer, que los primeros que dan 
con la tecla son los mocitos de tienda, y en dos por tres resuelven las tres 
cuestiones del Conciliador. ¡Qué maravilla! ó ¡Y lo que podémos los duendes! 
¡correr el velo! ¡quitar la máscara! Desde aquel entonces comenzó el pueblo 
de Montevideo á velar sobre sus verdaderos intereses, á prevenir los riesgos, 
y los editores por otra parte á formar con sus escritos la opinion pública.

Entretanto, los brujos me pellizcaban por todas partes, hasta dejarme 
sin tino para olfatear, y como por fortuna no había quien dejase de conocer 
sus verdaderos intereses, y la necesidad de unirse españoles y americanos, 
consideré que mi estada en este lugar era innecesaria.

Determiné pues, partir á la Campaña, encargando antes al duende 
cuentero, al duende de dia, y al duende de todas horas, estuviesen alerta por si 
los lagunitas, cisplatinos ó jacobinos querían minar el edificio de la libertad, 
se lo previniesen al público. Si cumplieron bien ó mal este encargo, yo no 
lo sé; lo que sí me acuerdo mucho es, que me encasqueté el sombrero, me 
puse los anteojos y antenarices, é inmediatamente puse los pies en polvorosa.

Llegando estaba ya al Cerrito, cuando me vino un flujo de risa al recordar 
mis travesuras. Ea duende, el más aficionado de los duendes, (me decía á 
mi mismo) ya has logrado frustrar todos los planes del club lagunino; los 
españoles y americanos están todos á una; el Cabildo está sancionando una 
acta, que inmortalizará á los capitulares del año veintidós, el espíritu público 
se propaga cual fuego eléctrico; ¿qué es lo que quieres ahora? ¡qué!...... Ir 
á acompañar á tío bigotes, meter mi narices hasta las suyas, oler y olfatear 
cuanto hagan y digan los de su lógia en las tinieblas de la noche; pues manos 
á la obra dige, y, en dos instantes, fuí á alojarme en la misma mismísima 
habitación de S. E. ¡Hai! ¡qué de cosas he visto y oido en aquel retrete! 
La injusticia, el crimen, la impudencia y la ambición eran las compañeras 
inseparables de la trinidad cisplatina ; el temor, la desconfianza, el oprobio 
y los remordimientos tambien tenían su lugar al lado de ella.

Pasaré por alto todo lo ocurrido en el transcurso de once meses, y solo 
referiré una anécdota, que, aunque no tiene conecsion con mi objeto, descubre 
mucho el alma de un criminal que oprime la inocencia.

Habiendo caido, por desgracia, preso el capitán Basconcelos, fue 
conducido á presencia del baron de la Laguna; éste le dice, afectando 
entereza – hé bien, camarada, (torciéndose los bigotes) cayó en mis manos 



645

el oficial revolucionario, ahora pagará sus crímenes. – Si son crímenes el 
ser fiel al Rei, á la Constitucion y á la Nacion portuguesa, con ellos quiero 
descender al sepulcro, y, entretanto, no cambiaré mi suerte con su felicidad 
efímera y aparente – Asi habla á presencia de su general ! no tiembla ! – (y 
el baron temblaba) – nunca el inocente se arredró ante el traidor. V. E. es 
quien debe temblar; eche las vista sobre esos monumentos (las veneras) de 
su pasada gloria, con que el Soberano honró á los valientes lusitanos; ellos 
son otros tantos testigos de sus crímenes. – Ea (enojado) llevad á ese maroto 
á un calabozo dijo, y entró en su gavinete dándose diente con diente, las 
piernas le temblaban, que me pareció iba haciendo cabriolas: habló algunas 
palabras para sí sólo, y, queriendo escucharlas, metí tanto las narices, (porque 
los duendes oímos con las narices) que al retirarme le toqué de lleno en los 
bigotes; se asustó de manera que determinó quitárselos.

No pasaré en silencio el terror pánico que se apoderó de nuestro héroe 
cisplatino cuando la intimación hecha por el señor Mansilla; ni menos el 
disgusto que recibió á la llegada de los pliegos dirigidos por el señor López: 
fué tanta la aflicsion, tanto el miedo, que dió órden secreta á sus satélites de 
reunir para aquella noche el club.

En efecto, era la media noche; el silencio reinaba por todas partes, no 
se oían sino ronquidos, cuando comenzaron á escurrirse nuestros caballeros 
cisplatinos, uno tras otro, sin ser vistos sino por el más aficionado de los 
duendes; en la antecámara se desnudan todos, luego entran á ocupar sus 
respectivos asientos: ¡ qué graciosa perspectiva ! en el medio estaban sentados 
el baron, á la derecha el síndico omnipotente, y á la izquierda Herrera el 
bueno; los demas ocupaban sus puestos segun el órden de antiguedad. El 
baron, descalzo de pie y pierna, en mangas de camisa, un corsé de ballena 
le sostenía el peso de los años; el síndico de igual manera; una gran faja le 
sostenía la barriga. ¡ Qué contraste tan bello hacía la osamenta del uno al 
lado de los jamones del otro.

Herrera se perdía de vista; tenía una cadena de hierro en la mano, y en 
la otra aquel cuerito de zorra con que tapó un compadre caritativo las uñas 
del finado Perendengues. Sobre la mesa estaba el mapa de la Banda oriental.

Tomó la palabra el baron y dijo:
B. – Hermanos cisplatinos, imperiales, caballeros del lazo verde, del 

órden del cruceiro, ¿cual es nuestro oficio?
H. – Uncir con esta cadena al carro imperial esos pueblos rebeldes 

(mirando el mapa) que no han querido obedecer al amo que les presentámos.
B. – ¿ Cuál es nuestro objeto?
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H. – Hacer nuestra fortuna, la de nuestros hijos, fundar una nobleza 
cisplatina, arruinar las fortunas de todos nuestros enemigos, y ocultar por 
último nuestros crímenes con este cuerito.

B. – ¿De que medios debemos valernos para obtener el fin?
H. – Engañar al emperador, como hasta aquí lo hemos engañado, 

hacerle tragar que la Banda oriental lo quiere, que, unánimemente y de su 
libre y espontanea voluntad, se ha puesto bajo su protección: desacreditar 
al Cabildo de Montevideo: esparcir libelos, inventar noticias, dividir los 
españoles de los americanos.....

Síndico. – ¡ Há, que eso no lo hemos conseguido! ¡ perdimos el mejor 
medio que conducía á nuestra felicidad! ¡ Ó marquesado, nobleza, títulos, 
talvez, á la falta de éste medio, deberéis el quedáros en verde!

B. – No se interrumpa con tan triste memoria el objeto de nuestra 
reunión. Aquí se trata de formar un plan capaz de servir de dique al torrente 
que nos vá á arrebatar. Hoi he recibido oficio del general López, en el que me 
anuncia, que viene sobre nosotros, que elija en la alternativa de desocupar la 
Banda oriental por fuerza ó de grado. El gobernador Mansilla ya tiene sus 
columnas en movimiento. Laballeja con otra columna nos amenaza por un 
flanco: los voluntarios reales por el frente nos tienen en continuo sobresalto: 
las noticias de la Bahía están enteramente desmentidas: unos malditos 
Amigos del pueblo de Montevideo las han desvanecido con sus reflecsiones: 
el numerario nos falta, y su consecuencia será faltarnos el soldado.

En tan críticos momentos, necesito de vuestro parecer, de vuestras 
astucias y fingimientos.

H. – Ya no cabe fingir noticias, porque no nos han de creer. Tres veces 
hemos sido desmentidos en nuestras barbas; lo que importa es dar un golpe 
de mano, primero á López, y luego volveremos sobre la plaza.

B. – Ora meu amigo, bien se conoce que V. nació para figurar sobre el 
bufete y no en la campaña: ¿no advierte V. que nuestra retirada de la línea 
para cargar sobre López sería la reseña de nuestra derrota? Cargarían sobre 
nosotros los voluntarios reales y milicias de la plaza: la Campaña en el 
momento alzaría el grito, y seríamos batidos en todas direcciones: no amigos, 
(mirándolos á todos) hemos de ser sepultados bajo las ruinas del edificio de 
nuestra ambicion, que ya siento desplomarse; lo único que nos puede salvar 
es un poco de entereza y alguna intriga.

Frutos. – Que intriga, ni intriga, pidámos al emperador que mande una 
escuadra......

Duran. – (Al oido) calla jumento; vos y yo no debemos hablar.
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Frutos. – (También al oido) ni tu debes empuñar el bastón, sino la ca..
Hablaron de manera ámbos que lo notó el síndico omnipotente; pero 

disimulando, volvió al asunto y tomó la palabra.
S. – Cuando advierto la palidez de vuestros semblantes, la diversidad 

de pareceres y el ningun refugio que nos queda, no puedo menos que 
acompañaros en vuestro dolor, y poneros á la vista que el peligro es mayor 
de lo que pensamos, los recursos ningunos, el disgusto de nuestros soldados 
mucho, nuestro descrédito muchísimo: ¿para que aparentar serenidad en 
público, cuando ya es inútil? lo contrario es mas conveniente en mi concepto. 
Preséntese toda nuestra fuerza en Casavalle; háganse preparativos para dar 
un ataque; prepárense nuestros equipajes para transportarlos á Maldonado 
en caso de ser derrotados; no se olvide el tener en aquel puerto algunos 
buques para nuestra huida: ¡pero que ruido es el que oigo!..... ¡ ha! son las 
imprecaciones, las maldiciones de tantas víctimas que hemos sacrificado á 
nuestra ambición, de tantos incautos que hemos comprometido; se mezclan 
también los alaridos de huérfanos y viudas á quienes hemos desnudado para 
saciar nuestra codicia.

H. – Señor marques de campo en verde basta: no se atormente á estos 
caballeros con tan funesto pero verídico retrato de nuestra situacion, pues 
muchos de ellos no tienen la entereza que nosotros; aun no han dado sino 
los primeros pasos en la carrera del crimen.

Frutos. – (Llorando) ¡qué haremos hermanos! ¿es posible señor síndico 
que así hayamos errado?

Duran. – (Entre dientes y llorando) ¡ ha! bien me estaba yo en 
Montevideo, quien me metió á obedecer la órdenes del baron, después que 
ya lo declaró traidor el Consejo militar por la desercion de las banderas de 
su Magestad fidelísima: mi asesor tiene la culpa, que no supo aconsejarme...

B. – Ora meus amigos, ustedes no tienen un poco de flema; ¿ á qué viene 
el llorar y el entristecerse, cuando nos queda un gran recurso?

H. – ¡ Cuál es! ¡ cuál es!
B. – ¿ No es omnipotente el síndico?
H. – Quien lo duda.
B. – Pues que evoque de los infiernos el alma del finado doctor 

Perendengues, que no dudo, que compadecido de sus hermanos, nos ayudará 
con el empeño que siempre.

H. – ¡ Bravo! ¡ ecselente! manos á la obra, señor síndico.
S. – Perendengues no está en el infierno: de allá fue escluido, y anda 

entre nosotros; pero para presentarlo á comparecer aquí en cuerpo y alma es 
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necesario que os revistais de valor, y así soi de parecer que nos dispongamos 
para mañana á esta misma hora; yo prometo que Perendengues será evocado 
aunque esté en el último ángulo de la tierra. Dijo, y con esto se concluyó 
la ceremonia, cada cual se retiró á su casa, teniendo cuidado de vestir, y 
limpiarse las lágrimas antes de salir.

NOCHE SEGUNDA.

Pasé las veinticuatro horas con la mayor ansiedad, cada minuto me 
parecía un siglo: tal era el deseo que tenía de ver un personaje tan importante 
del otro mundo, en quien fincaban las.......

Se continuará.

MONTEVIDEO: AÑO 1823.

Imprenta de los Ayllones y compañía.
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EL

DUENDE DE DIA.
Cuando las cosas se toman por lado sério, es preciso hablar claro y 

formal. Se ha interpretado equivocada, ó maliciosamente un periódo de mí 
Mas Conversacion, y yo no soi duende que permita que me tilden por uno, 
ni otro principio, y quede callado: así es que ha de saber V. Sr. Público, cual 
fue mi espíritu clara, y netamente, en aquel periódo, y lo ha de saber de 
manera que ni los que aprenden con fácil sencilléz, puedan ser engañados 
de nuevo, ni los que aprobechan de esta disposicion para sus torcidos fines 
puedan divertirse con el Duende, ni desconceptuarlo: entretanto después de 
este trabajo voi à echar un sueño descansado, y cuando despierte si escribo; 
escribiré claro, clarito.

Es el caso que cuando dije.–“Con respecto á la division de Voluntarios 
Reales, yo y todos estamos ciertos, que los bravos, y leales portugueses 
que la componen; nunca se opondrán à ningún paso que diésemos para 
asegurar nuestra suerte futura; de consiguiente, estando conformes nuestros 
sentimientos, y los de la campaña, seguros de la honradéz de los individuos 
de la division, no me parece que tenga que decir á V. mas, para darle idea 
de como, y lo que se piensa.”–Cuando dije, repito, aquellas expresiones, 
no quise significar, ni que la division estaba complotada, interesada, ni de 
acuerdo en ninguna medida, de los habitantes de la provincia; ni tampoco 
que muchos, ni pocos, ni uno siquiera de los individuos que la componen, 
tomaba parte en negocios agenos: pensaba, y pienso (y vosotros, soldados 
portugueses, oidme, y no os dejeis engañar) pensaba, y pienso, que el Concejo, 
la oficialidad y tropas de la division, solo se empeñaban en sostener los 
derechos de la nacion portuguesa; obedecer á las córtes y al Rei, el Sr. d. 
Juan VI. y hacer preparar los transportes que han de conducirlos con honor 
y gloria ante aquellas autoridades; pensaba y pienso, que entre tanto que 
llega ese momento, la division sostendrà el órden y tranquilidad pública; 
pero también que no se empeñará en que el pueblo forzado, jure, ó adopte 
una causa, nueva quiero decir, que la division no obligará al pueblo à que 
jure, y obedezca al Emperador del Brasil, y mas sin que el pueblo legalmente 
haga conocer que tal es su voluntad.
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Esta es la honradez y la no oposición à que se refiere el citado periódo; 
esto es conforme á los principios liberales, y sabios de las córtes de Lisboa; 
esto es mucho menos de lo que puede esperarse de sus resoluciones, y de lo 
que ya anuncian sus diarios, que pronto haré reimprimir, y esto es por fin lo 
que no pueden tragar los malvados que se empeñan. ¡Soldados! En dividiros 
para debilitaros y aniquilaros.–El Duende de Dia.

    Montevideo Imprenta de TORRES.
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ESPOSICION
De los obsequios hechos en Santa Fe á los Señores Diputados del Exmo.

Cabildo Representante de la Provincia de Montevideo.

El 5 del actual à las 4 de la tarde llegó la diputacion del Cabildo 
representante, al paso de Santo Tomé, acompañada casualmente del Sr. 
Dr. d. Juan Francisco Seguí secretario de este gobierno: à poco rato de su 
arribo se dejaron “ver cuatro coches con una lucida comitiva, y escolta de 
50 hombres à caballo: aquellos conducían a los SS. del Cabildo vestidos de 
toda etiqueta, al gobernador sustituto y al cura párroco, acompañados de 
varios miembros de la H. Junta de Representantes, y el Ministro de Hacienda 
y muchos de los mas respetables vecinos del pueblo: al apearse los SS. de los 
coches, la escolta hizo una descarga, y en seguida se oyó una salva general 
de artillería en la ciudad: después de los saludos de estilo fueron instados 
los SS. disputados à subir en los coches de los referidos capitulares, quienes 
los condujeron á las casas Consistoriales, por las calles seguía á los coches 
un numeroso pueblo con vivas y aclamaciones, y varias damas les arrojaron 
flores, á la entrada en el cabildo: la música y la artillería que había sido 
conducida á la plaza, hizo otro saludo. Conducidos à la sala principal se les 
sirvió un magnifico refresco que al efecto estaba preparado, y concluido éste, 
el Ministro de gobierno Dr. Seguí, dió una breve cuenta de la comision de que 
regresaba, y en seguida expuso que el objeto que traían los SS. diputados del 
Cabildo Representante de Montevideo en su viaje à ésta, era pedir auxilios 
para librar la provincia Oriental del extranjero invasor, y que aunque él 
se hallaba revestido de facultades bastantes para haber tratado con los SS. 
diputados en Buenos Aires, no lo había querido hacer sin saber la opinion 
de su pueblo; que él como agente público y particular era de dictamen que 
no se perdonasen sacrificios ningunos en una causa tan honrosa como justa, 
sobre cuya explicacion se entendió mucho, haciendo una elocuente arenga, y 
concluida, el Sr. diputado d. Domingo Cullen dió gracias al Sr. Gobernador, 
à la Junta de Representantes, al Ilustre Cabildo y demás corporaciones, y mas 
particularmente al Ministro que acababa de hablar, y á todo el pueblo por 
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las honrosas distinciones que habian recibido; hizo una sucinta relacion de 
los desastres que ha sufrido y sufre la Banda Oriental por un tirano, y pidió 
à las corporaciones y al grande é inmortal pueblo de Santa Fe prestasen sus 
votos para con gobierno de su provincia en favor de la sagrada causa de los 
Orientales, y concluida se retiraron los SS. diputados á su casa con el mismo 
acompañamiento haciendo la artillería tercera salva; en esa noche recibieron 
algunas visitas y músicas, y el Cabildo fue iluminado: la misma noche llegó el 
señor Gobernador propietario, que se hallaba ausente, y distinguió también à 
los diputados con la urbanidad propia de su carácter; el 7 recibió su señoría 
los diplomas, de los diputados é impuesto de sus solicitudes hizo reunir el 8 
en las casas Consistoriales al Sr. Gobernador sustituto, Honorable Junta de 
Representantes, Ilustre Cabildo, todas las corporaciones, y lo mas selecto del 
pueblo, con asistencia de los señores diputados. El Sr. Ministro de gobierno 
Dr. Seguí, abrió la sesión diciendo que el gobierno habia dispuesto aquel 
acto, para que el pueblo diese su opinion, respecto á los auxilios que pedia 
Montevideo para arrojar á los brasileros de aquel pais. Los señores diputados 
expusieron el estado en que se hallaba la Banda Oriental, cuanto han sufrido 
sus vecinos de los opresores, las aspiraciones de éstos, su carácter, estado y 
fuerza, la opinión general de la provincia, y últimamente la resolución firme 
del Cabildo Representante de Montevideo, y de todos los habitantes de la 
Banda Oriental, de arrojar á los extranjeros con las armas ó morir todos en la 
lid. En seguida el Sr. Dr. Seguí hizo una enérgica arenga en que manifestó la 
urgente necesidad de prestar auxilios á los Orientales, con tantas reflexiones, 
que hacen difícil poder trazar tan brillante oracion, demostrando en ella 
este buen amigo del pueblo Oriental cuan justa era su causa y honroso el 
protegerla. Seguidamente continuaron expresando sus opiniones los SS. de 
la Junta y todos unánimemente convinieron en que se auxiliase con cuanto 
estuviese al alcance de Santa Fe. El Sr. Gobernador sustituto dijo, que sentía 
en este caso no tener mas que su vida que ofrecer, pero que él estaba pronto á 
sacrificarla en obsequio de la Banda Oriental, y hubo personas tan exaltadas 
que después de haber ofrecido sus personas y bienes, ofrecieron también sus 
familias, si se las considerase útiles en el ejército libertador. El señor diputado 
Cullen concluyó este heroico acto dando á nombre de la diputacion las mas 
expresivas gracias á tan ilustres ciudadanos por los nobles sentimientos de 
patriotismo que manifestaban en favor de la provincia Oriental, sobre lo que 
hizo una arenga que concluyó diciendo. –“Los diputados al ver vuestra noble 
decision creen ya ver libertada la provincia de Montevideo; sí, ciudadanos 
respetables, se aproxima el día venturoso en que enlazadas las manos del 
pueblo Oriental con las del de Santa Fe, nuestro libertador, marchen unidos 
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al templo de la inmortalidad.” –Muchos vivas y expresiones de entusiasmo en 
favor de Montevideo dieron fin á este acto de patriotismo y generosidad. 
En la noche de este día y el siguiente fue iluminado el cabildo, y los señores 
diputados acompañados de algunos del pueblo dieran música, à los que el 
tiempo dió lugar, de aquellos que habian asistido á la Junta expresada, no 
pudiendo hacerlo con todas, porque en las casas á que fueron se les detuvo 
con agasajo y refrescos à que no podian excusarse. El 9 fueron convidados 
por el Cabildo à comer en la casa Capitular a cuyo acto asistieron los 
señores gobernadores de esta provincia y de la de Entre Rios, la Honorable 
Junta, todas las corporaciones, los jefes de la guarnicion y lo mas selecto del 
vecindario; la mesa fue ostentosa y servida con magnificencia, mientras ella, 
alternaban las músicas militares y la de un hermoso piano tocado a cuatro 
manos; hubo muchos brindis dignos de inmortalizarse en la memoria, pero 
no ha sido posible conservar mas que los siguientes, con el sentimiento de 
advertir que pierden mucho de su mèrito, porque la falta de aquella los 
imperfecciona, y por lo imposible que es estampar aquella celestial armonia 
que dà á las voces el corazón inflamado de tan sublime amistad y patriotismo 
como se vió reinar allí.

El Doctor Seguí.

Al fin llegó el día dichoso 
que reunidos los paisanos 
cual dignos americanos 
en unión tengamos gozo, 
nuestro estado es asombroso

á quien sepa comparar 
desde que entró á gobernar 
Lopez el héroe guerrero, 
grite el auditorio entero 
viva, y su gloria inmortal.

El diputado Cullen. 

Lopez, ciudadano, general, libertador: sus sentimientos patrios y virtudes 
cívicas le dan el primer titulo; sus victorias y hechos heroicos en el campo 
de Marte defendiendo los derechos, del hombre le consignan el segundo; la 
paz, la libertad é independencia de que hoi gozan las provincias hermanas à 
virtud de sus nobles esfuerzos le tributan el tercero.

Por el general Lopez, Dr. don Pasqual Echague.

Honor os sea para siempre dado á vosotros nobles republicanos, dignos 
Representantes del heroico pueblo de Montevideo; vosotros habéis dejado 
vuestros bienes y vuestra Patria para no gemir mas tiempo bajo el yugo de 
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una dominacion extranjera, y buscar entre las provincias hermanas arbitrios 
para salvar-la. Esta separacion momentánea ha llenado de terror el alma 
del tirano. Millares de vuestros conciudadanos que os han quedado fieles, 
aunque en una sumision aparente, esperan vuestro regreso como el término 
de sus males. Que él sea feliz; que entonces podais decirles que el odio á la 
esclavitad fermenta todos vuestros corazones, que detestando al opresor, y 
que los criminales esfuerzos de algunos hijos desnaturalizados que se le han 
unido, no serán bastante eficaces para retardar por mas tiempo el momento 
propício, el día de la venganza, el día de la Libertad.

El Doctor Seguí.

Por este feliz dia
que en sus fastos signará
aquesta ilustre ciudad
de Santa Fe patria mía ; 
donde unida la opinion 

Hoy con dulce melodía 
mí musa intenta cantar 
himnos para celebrar 
tan lisonjera reunion, 
mas glorias quiere ganar. 

El diputado Acha.

Dignos Representantes de esta heroica Provincia , que fuera emulacion 
de Roma misma, si Roma en sus glorias aun se viera, admitid benignos 
nuestros votos, a vuestra grandeza y felicidades dirigidos, y permitid que 
envidiando vuestras glorias os salude con el renombre de libertadores del 
Oriente.

El doctor Echague.

Por la heroica resolucion del pueblo Oriental para restituirse al goce de 
sus sagrados derechos, de estos derechos base comun, base eterna de toda 
asociacion política, de estos derechos inalienables, imprescriptibles, de estos 
derechos, en fin, sin los cuales es imposible á la especie humana conservar 
su dignidad , ni gozar tranquilamente los favores de la naturaleza; El triunfo 
corone sus esfuerzos, y sus resultados sean: Honor y gloria para la América. 
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El doctor Seguí.

Mui ilustre ayuntamiento 
de la invencible ciudad
llegó el día de claridad
como el de engrandecimiento,
que no pase este momento, 

que presenta la fortuna, 
trabajad todos á una
 para lograr el intento, 
de que aquella sea el asiento
de la libertad y cuna.

Don Juan Vazquez.

Mancilla por tu salud
vá á beber éste oriental;
apure pues yo el cristal
y nos borres de la historia
hasta el nombre de baron,

y sea tuya su virtud
así esgrimas tu segur 
en el campo de la gloria
mereciendo á tu baston
el Oriente su victoria.

El caballero doctor Seguí.

Representantes dignos de la tierra 
de la paz y del sosiego amantes,
El bárbaro infiel que siempre aterra 
ánimos débiles preciso es atacar
sin dejar por esto de auxiliar
al bravo pueblo que muralla encierra
si Santa Fe es el centro de la gloria,

hoy los hados presentan los instantes
que mueven nuestras almas á la guerra.
del valor, heroismo y energía
cual lo perpetuará la viva historia 
despléguese, honorables, desde el día 
ármese en masa la provincia heroica 
y todo enemigo vuelto será escoria. 

Otro caballero.

A los suceros de Leví, á los herederos de los Apóstoles , á los dignos 
ministros de nuestra augusta religion, que les perpetuemos un santo respeto, 
para que con su predicacion y sus virtudes, la graven mas en nuestros 
corazones, y se conserve en ellos , como en un santuario incorruptible.

El diputado Cullen.

El Exmo. Cabildo Representante de Montevideo será informado por sus 
diputados que va á ser coronado de laurel , y que su corona es tejida por el 
digno gefe de la inmortal Santa Fe, por la honorable junta de Representantes 
y por el Exmo. Cabildo á quienes saluda la diputacion con las protestas mas 
sincéras de su afecto y gratitud distinguida.
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El doctor Seguí.

A vos ínclito héroe de este suelo, 
dirige hoy sus cantos mi talía
vuestra es ésta Patria, también mía
¡oh que dulce acento, qué consuelo!
¡Oh qué satisfaccion, qué melodía
es para un corazon digno y sensible
verla restablecida tan visible

en este delicioso y fausto día! 
Desde hoy las esferas celebren celestiales 
de tan brillantes horas la memoria
asi de la helicona los cristales
bebo para cantar yo vuestra gloria
que en triunfos derramada cual raudales 
recogerá mi pluma en vuestra historia. 

PROCLAMA.
El gobernador de la provincia de Santa Fe á sus paisanos y demás 

verdaderos Americanos libres, de otras.

Escrito estaba en el libro de los destinos que esta heroica provincia, 
después de haber luchado largo tiempo con la hidra de la tiranía, sufriendo 
los pormenores de la de Hércules, agotado su sangre, y arruinado las fortunas 
particulares de sus amantes hijos, habia de ser la protectora fina de la 
LIBERTAD Americana. Sí, compatriotas, este título brillante adquirido por 
sus triunfos, ha sido la segura esperanza de la montevideana al reclamo de 
sus auxilios para salir del estado opresivo en que desgraciadamente yace. Mi 
voluntad ha sido unísona à los nobles sentimientos que forman el precioso 
caudal de ese caràcter enérgico y emprendedor que os decora. No será la 
primera vez que el brasilero órgulloso le haya experimentado á su pesar. Los 
fastos de la historia de América están enriquecidos con timbres gloriosos de 
nuestras armas contra esos usurpadores. 

Recordad con placer el éxito feliz de aquella memorable jornada, en 
que ni la distancia, ni los rios caudalosos del tránsito, Paraná y Uruguay, 
ni los muros de la Colonia del Sacramento, ni el mar al fin proceloso de 
su refugio fueron obstáculos à vuestro ardimiento y valor. Después de 18 
dias de sito y dos horas de vivo fuego en el asalto, triunfasteis del modo 
admirable que coronó vuestros esfuerzos dos siglos ha.  El intrépido general 
Lobo que con su oficialidad buscaba asilo en sus bageles fue presa de ese 
denuedo impertérrito que os distingue, arrojándoos al mar hasta alcanzarle 
al rigor de empeñados brazos. Gloria inmarcesible á nuestros padres, que 
con hazañas tales penetraron el templo del heroísmo, y bajando à las tumbas 
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con tanto honor, nos dejaron escrito con su digna sangre el dulce placer de 
imitar su ejemplo. Llegado es el momento de tan honorífico desempeño. El 
mismo extranjero que tantas veces regó los campos feraces del Oriente con 
la sangre negra de sus inicuas aspiraciones, envuelto hoi en la criminalidad 
de su infidencia, mala fé y usurpacion, intenta en ellos consolidar su intruso 
imperio, para que ligados los brazos de nuestros hermanos se faciliten las 
ambiciosas miras, hasta los escandalosos términos que exigen los quilates de 
un genio que viola con descaro los derechos sacros de la naturaleza cual otro 
Absalon con su padre David. Americanos todos que hacéis alarde de serlo 
verdaderos: corred presurosos á aumentar las filas de los defensores de la 
integridad del territorio nacional, si, de los Santafesinos que al carro de sus 
glorias unieron siempre el de la fortuna, y cuyas armas orladas de laureles 
el mismo Dios Marte se sirve conducir à la victoria.

En el departamento del Rosario, y esta capital observareis banderas de 
recluta donde podeis alistaros: el costo de vuestro viaje y un sueldo mensual 
de segura paga, al cumplimiento de las obligaciones de vuestro estado, será 
un aliciente que confirme la decision por motivos mas sublimes. Ea pues 
compatriotas: no burleis mis esperanzas, ni estimuleis nuestro génio á recoger 
solos los apetecibles frutos del arbol de la gloria à que todos debemos aspirar 
con preferencia plausible á todo interés privado. No escucheis la voz infausta 
del miedo: intriga ó faccion; resortes comunes de los que se manejan con ideas 
dobladas, ni dudeis un solo minuto del resultado prospero de la empresa: 
nuestra causa es justa, y el enemigo reviste la calidad odiosa de agresor y 
delincuente ¿como podrá no ser protegida del dueño de los imperios?

Confiad amigos en mis faustos anuncios, y convenientes cálculos 
políticos para decidiros con suceso, pues éste mas de una vez acreditó otros 
muchos mas aventurados. No permitais por una inaccion poco meditada, en 
oportunos instantes ser los instrumentos de una esclavitud deshonrosa, y que 
lo que hoy es fácil, mañana lo torne imposible un cúmulo de circunstancias 
que harà favorables al poder, esa retardacion menos política.

Infinid para que nuestras generaciones venideras queden depuradas de 
borron tan negro, con que las mancharia un acto cobarde y sin disculpa. 
Empeñados en merecer sus bendiciones por no haber hecho infructuosa la 
muerte de tantas ilustres victimas que vertieron su sangre por el logro de la 
LIBERTAD de sus hermanos.

Sacrifiquemos pues por ella nuestro interes, nuestro sosiego, y cuanto 
apreciable conoce el anhelo racional, y habrémos llenado los deberes sociales 
y héchonos dignos de la INMORTALIDAD. Santa Fe Marzo 17 de 1823, 
Estanislao Lopez.–Juan Francisco Seguí, Secretario. 
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Por una carta particular fidedigna escrita en Santa Fe hemos recibido 
la relación precedente de los obsequios hechos á nuestros Diputados por 
aquel gobierno, con ignalmente la proclama del Gobernador de dicha 
Provincia: ambos documentos publicamos con placer para que lleguen á 
noticia del heroico pueblo de Montevideo, y sirvan de suficiente prueba del 
decidido empeño que han tomado nuestros hermanos de Santa Fe y Entre 
Rios en auxiliarnos y protegernos en la gloriosa lucha que con tanto honor 
sostenemos contra los usurpadores de los sagrados derechos de nuestra cara 
PATRIA, cuyo contenido nos anuncia la completa victoria que debemos 
esperar de los enemigos de la LIBERTAD de la Provincia que defendemos. 
Orientales! No hay que desmayarse: el Cielo ha escuchado nuestros votos, 
y no nos abandonará hasta que no arrojemos vergonzosamente de nuestro 
patrio suelo, á un enemigo el mas despreciable y tirano que ha conocido en 
la faz de la tierra pues os asegura con satisfacción vuestro compatriota. –

UN CAZADOR CIVICO.

IMPRNTA DE TORRES.
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I N T E R E S A N T E.
Carta del Cabildo de Montevideo al Coronel del Regimiento de 

Dragones de la Union Don Fructuoso Rivera.

Esta es la tercera vez, que el Cabildo Representante se dirige á V. S.; 
bien que temiendo, que sus dos anteriores se hayan extraviado, ó que lás 
circunstancias en que V. S. se hallase le hubiesen impedido dar alguna 
contestacion. El Cabildo no desea otra cosa, que no ver malogrados los 
servicios que en tiempos anteriores hizo Don Fructuoso Rivera al Pais de su 
nacimiento. Recuérdelos V. S. con satisfaccion; recuérdelos V. S. con placer; y 
despues reflexione un solo momento sobre la causa que ahora sigue, y cuales 
serán los resultados de esa ambiciosa empresa del Brasil, ó mas bien hablando, 
de esa conquista, que en vano se pretende cubrir con el velo de la Libertad.

V. S. ya estarà cansado de oir repetir las dos proposiciones principales 
con que se intenta alucinarnos. Primera: que los Pueblos se incorporan 
libremente al Imperio del Brasil; y segunda, que esta voluntad procede de 
la impotencia en que se juzga la Provincia para constituirse independiente. 
Sobre lo primero nada hay que hablar, por que V. S. conoce el caracter y 
costumbre de nuestros paisanos: por que sabe los medios de que para estos 
pactos se han valido la autoridades extrañas desde el Congreso de 820 de 
que V. S. fue miembro; y por que no ignora los inconvenientes que tienen 
los Pueblos para declarar su opinion en medio del terror y las bayonetas. 
En cuanto á lo segundo, contemple V. S. si era menos fuerte el poder y la 
opinion del Gobierno Español, que lo es el del Brasil...... Los Orientales 
quisieron ser libres y lo fueron, por que no hay ejemplar en la historia de que 
resolucion semejante haya dejado de cumplirse, á la corta ó á la larga. Los 
Orientales cuentan ahora con alguna de las Provincias hermanas; cuentan 
con la retirada de la Division de V. R. en cumplimiento de lo dispuesto por 
las Cortes; cuentàn con sus propios recursos, cuentan con toda la campaña, 
y sobre todo con la cordial union de Europeos y Americanos, y con el mútuo 
interes de no permitir que vuelva á renacer la anarquía en un Pais tan bello, 
como desgraciado. El hecho reciente de Don Pedro Amigo, en nada puede 
desmentir tal concepto; por que áquel hombre salió al campo de sola su 
orden, como V. S. està en aptitud de conocerlo, supuesto que no se le habrá 
hallado autorizacion alguna en su poder.
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El Cabildo no contempla á V. S. tan ageno de prevision, para que dude 
si habrà calculado sobre los resultados de una sumision forzada, aun cuando 
(lo que es imposible) lograsen conseguirla esos pocos hombres en quien nada 
obra mas que una desmedida ambicion. El tal caso, los Brazileros serian 
dueños del terreno que pisáran solamente y que consideraciones mereceria 
V. S. de esos hombres que en su persona no verian mas, que un agente de la 
esclavitud de su Patria? De esa Patria, Señor Don Frutos, por quien V. S. se 
ha sacrificado! De esa Patria el mas caro objeto de nuestro corazon! De esa 
Patria para quien las promesas, serian en parte cumplidas interin hubiese 
terrenos que adquirir, ò no manifestase el deseo innato de no depender de 
esos vecinos miserables nacidos y criados entre el robo y pillage de nuestras 
haciendas! Penètrese V. S. de todo el valor de estas reflexiones: vuelva en sí, u 
resuèlvase á abandonar un partido ignominioso que hará indefectiblemente la 
ruina de toda su familia, consigan o no la de la Provincia. A nombre de ésta 
es que reclama el Cabildo Representante un nuevo y favorable efecto de esos 
sentimientos de honor, que distinguieron á V. S. de los Artigas y Otorgueses, 
y que lo hicieron el mas alto objeto de la estimacion del vecindario de esta 
Capital durante su mando. Oiga, pues, V. S. la voz imperiosa de la Patria; 
no rasge su seno en los momentos de poderlo poner à cubierto de los puñales 
del tirano, y no dude de que ella recibirá á V. S. con los brazos abiertos, 
disculpando sus errores, y haciendo respetable su persona, como este 
Ayuntamiento lo promete en la forma mas solemne, si sus hechos acreditan 
brevemente una resolucion justa y magnànima.

Dios guarde à V. S. muchos años. Sala Capitular de Montevideo Mayo 
6 de 1823. – Manuel Pérez. – Pedro Francisco de Berro. – Francisco F. Pla. 
– Francisco de las Carreras – Silvestre Blanco. =Jose Maria Platero. – Ramon 
Castriz. – Francisco Solano de Antuña, Secretario. – Señor Coronel Don 
Fructuoso Rivera.

CONTESTACION.
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Exmo. Señor. – Acabo de recibir con mucho atraso la única comunicacion 
de V. E. que ha llegado à mis manos, del 6 de Mayo, y me apresuro á 
contestarla en el tono franco, con que V. E. se ha dignado manifestarme sus 
sentimientos.

V. E. se decide y me invita á defender la libertad é independencia de la 
Patria, y felizmente estamos de acuerdo en principios y opiniones. V. E. sabe 
que mis afanes no han tenido otro fin que la felicidad del pais en que naci, 
y que siempre he sostenido mi caracter.

La diferencia entre V. E. y Yo, en la causa que sostenemos, solo consiste 
en el diverso modo de calcular la felicidad comun à que ambos aspiramos. 
V. E. cree que el pais será feliz en una independencia absoluta, y Yo estoy 
convencido de que solo puede serlo en una independencia relativa; por que 
la primera, sobre imposible, es inconciliable con la felicidad de los Pueblos. 
Dignese V. E. prestarme su atencion por un instante.

Para establecer la independencia absoluta de la Banda Oriental, necesita 
V. E. – hacer la guerra y triunfar del Imperio – mantener el órden interior, y 
evitar la anarquía, despues de haber triunfado. Cualquiera que falte de estos 
extremos sucumbe la empresa, y el pais perece. Veamos, pues, los recursos 
con que cuenta V. E. para una empresa de esta magnitud.

V. E. no puede contar con el auxilio de esas tropas Europeas; pues 
como V. E. afirma, solo esperan para marchar las ordenes de su Gobierno. 
Tampoco con el auxilio de las Provincias hermanas, por que nàdie dà lo que 
no tiene; ni lo que tiene con riesgo inminente de perderlo, y sin esperanza 
alguna de utilidad. 

A V. E. no puede ocultarse, que las Provincias hermanas, divididas en 
pequeñas Republicas continuamente agitadas del espiritu de revolucion, no 
han de agotar por la independencia de esta Banda los recursos que necesitan 
para conservar la suya; ni han de comprometerse en una guerra desastrosa 
con una Nacion Americana y limítrofe, sin otro interes que establecer en 
esta parte del Rio un Estado independiente. Los Pueblos, como los hombres, 
nunca arriesgan su fortuna y sociego sin fundada esperanza de gloria ò de 
provecho. Es preciso, pues, que V. E. cuente con sus propios recursos para 
hacer la guerra, y triunfar de una Nacion poderosa y vecina; por que arrojarse 
à una empresa de esta especie en la esperanza remota de auxilios quimericos 
ó dudosos, siempre sería la mas fatal de todas las imprudencias.

Y donde estàn esos recursos?  Que garantías tiene V. E. para contar con 
el concurso simultaneo de estos Pueblos, ya desengañados de la vanidad de 
tantas promesas de una felicidad ideal? Que seguridades tiene V. E. de que esta 
Provincia, libre de los Ejecitos Imperiales, seguiria ciegamente la impulsion 
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de V. E., y que no formase un partido de oposicion al de esa Capital, cuyos 
elementos deben serle tan sospechosos? Ni que poder tiene esta Provincia 
en su miseria y despoblacion para resistir y vencer las fuerzas unidas del 
Imperio del Brasil?....... Pero supongamos que las Provincias hermanas 
sacrificando todos los intereses, hasta el de su propia existencia, se arrojasen, 
y consiguiesen la evacuacion de este territorio. En esta suposicion imposible, 
era preciso, ó que las Provincias hermanas mantuvieran sus fuerzas en la 
Banda Oriental, ó que se retirasen, dejàndola en el goze de su independencia 
absoluta. Y cuales son las facultades, el poder, y el interes de las Provincias 
hermanas para conservar en el país un respetable ejército permanente? Unos 
Pueblos nacientes, cuyos recursos no alcanzan para contener à los bárbaros, 
è imponer á los revoltosos de su propio seno, cómo podrian conservar sus 
pocas fuerzas en otro estado independiente, sin exponer su propia seguridad? 
Y si llevasen el empeño hasta el punto de mantener sus fuerzas, à toda costa, 
y ocupar militarmente este territorio, haya V. E. que en esta suposicion podrà 
la Banda Oriental gozar de esa independencia absoluta á que V. E. quiere 
elevarla? Harian las Provincias hermanas este corto sacrificio solo por el 
interes de que V. E. mande como Soberano en esta parte del Rio? Y si las 
Provincias hermanas, verificada la evacuacion, retirasen sus tropas, como era 
consiguiente, con que recursos contaria V. E. para rechazar las invaciones 
de la Nacion vecina, para oponerse á las nuevas agresiones de la antigua 
Metròpoli, y contener las aspiraciones de la ambicion, cuando el respeto de 
una fuerza extraña dejase de imponer á los malvados? Cree V. E. que en aquel 
caso evitaria las revoluciones interiores armando á los hombres interesados en 
promoverlas? Ha olvidado V. E. la sangre inocente que hizo correr en viente 
dias de desorden el puñal de los caudillos, que arrojò V. E. sobre nuestras 
costas para incendiar el Pais en nombre de la Independencia?.... Y si V. E. 
ha pensado en tropas extrangeras, de donde se traen, como se mantienen, 
con que se pagan? Y si no se pagan, como se sostiene la disciplina? – y sin 
disciplina, como se conserva el orden? y sin orden, còmo el pais ha de ser 
libre, feliz, independiente? – Y será justo, Señores, será patriotico empeñar 
à los Pueblos en una guerra funesta, destruir á los vecinos, acabar con los 
pocos ganados que han podido reunir al abrigo del orden, y á costa de 
mil afanes, saquear à los propietarios, arrancar los hijos á los padres, los 
esposos à las esposas, reducir las familias á los horrores de la horfandad y 
la miseria, y consumar la ruina total de nuestra PATRIA; solo por entrar en 
una empresa desesperada, que no puede darle la independencia absoluta, 
ó que debe envolverla en la anarquía, que es la mas funesta de todas las 
esclavitudes? Merece estos sacrificios el empeño por una independencia, 
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reducida en substancia, á que en lugar de un Principe Poderoso y respetable 
nos gobierne un Oriental impotente y sin consideracion publica, y que la 
Banda Oriental, fluctuando entre las revoluciones, y entregada á sus tristes 
recursos, venga à ser el juguete de los vecinos, el desprecio de los extraños, 
y al fin la presa de un tirano astuto y feliz?

Señores:-cuando se trata de un proyecto, ã cuyos resultados esta 
vinculada la suerte de cien generaciones, es preciso no dejarse deslumbrar 
de las agradables apariencias de teorias brillantes. Nunca fue la Banda 
Oriental menos feliz, que en la època de su desgraciada Independencia. La 
propiedad, la seguridad, y los derechos mas queridos del hombre en sociedad, 
estaban à la merced del despotismo ò de la anarquia, y los deseos de los 
hombres de bien eran ineficases para contener el torrente de los males que 
oprimian á la Patria. Esas Provincias hermanas, en cuyos auxilios fia V. E. 
da ejecucion de su proyecto, las mas gimen en la indigencia, y todas fluctúan 
en la incertidumbre, agitadas de la inquietud de un trastorno, que la falta 
de estabilidad en sus Gobiernos, no puede evitar. No se déje V. E. llevar 
de lo que pintan los Demagogos en sus lindos periódicos. – El verdadero 
Patriotismo no consiste en la temeridad, sino en la virtud. Aquel es patriota 
que hace à su Patria el mayor bien posible. Cuando un Estado reune todos 
los elementos para ser una Nacion interiormente respetada, y exteriormente 
respetable, promover su independencia, es una accion heroica; pero cuando 
por falta de estas bases no puede sostener una independencia, á que no puede 
aspirar sin precipitarse en la anarquía, toda empresa para conseguirlo, si no 
es un crimen, es un error lamentable.

Sobre este convencimiento es que yo sostengo la causa de la incorporacion 
de este Estado en la confederacion del Imperio del Brasil. El se agrega á una 
Nacion Grande limítrofe y Americana, bajo un Gobierno Constitucional y 
representativo, que al aceptar el pacto de nuestra incorporacion, ha firmado 
la gran carta que debe garantir los derechos y libertades del Pueblo Oriental, 
defendiéndolo de las invasiones extrangeras que èl no puede resistir, y 
salvandolo de las revoluciones intestinas que él no puede precaver.

El principio que V. E. me cita de que un Pueblo que quiere ser libre, 
lo es à la corta ó à la larga, es una teorìa aplicable solamente à los grandes 
Estados. Para ser independiente, no basta querer, es preciso poder serlo. 
Una pequeña Provincia, que acaba de escapar de las garas de la anarquia, 
sin poblacion, sin luces, sin industria, sin riqueza, sin ejercito, sucumbiria 
necesariamente bajo el peso de su propia independencia.

Ni V. E., ni nadie que piense con rectitud, puede ignorar – Que la 
libertad de un Pueblo consiste en ser feliz, y que el que no lo es, no es libre 
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e aunque se titule independiente. Que la Banda Oriental independiente serìa 
siempre el teatro de la guerra en las disensiones ulteriores del Brasil con las 
Republicas del Rio de la Plata – Que Las Provincias hermanas no podrian 
salvar este territorio y nuestros ganados de las incursiones de los vecinos, 
como no podia precaverlo el gobierno Español con todo su poder, segun 
afirma V. E. – Que un Estado pequeño unièndose à otro gana una fuerza, 
tanto como pierde cuando se divide. – Que la independencia y tranquilidad 
de una Provincia pequeña al lado de una Nacion grande son siempre muy 
precarias. Y finalmente, que la España no ha renunciado a sus pretenciones 
sobre la Amèrica; que sus ejercitos consiguen triunfos en el alto Perú al abrigo 
de la discordia de los Pueblos Amèricanos. – Que la guerra civil, que todo lo 
devora en las Provincias de Chile, Mendoza, Salta, Tucuman, y Cordova, ha 
dejado el paso franco á las armas Españolas; y que la proteccion del Imperio 
puede unicamente salvar esta Provincia del contagio revolucionario de sus 
hermanas, y de las desgracias de una nueva invasion de la antiga Metropoli.

Aquí tiene V. E. los principios que me dirigen: los que han proclamado 
expontaneamente los Pueblos: los que han jurado sus Cabildos: los que siguen 
los hombres mas respetables del Pais; y los que Yo he de sostener á costa de 
todos los sacrificios. Las comodidades y recompensas de que V. E. me habla, 
son objetos muy subalternos para quien trabaja por la verdadera felicidad 
de su Patria. Si ésta se salva de la guerra y la anarquìa: si asegura su libertad 
é independencia, del modo que puede gozar de estos preciosos dones de la 
naturaleza: si ella es feliz, yo viverè contento en cualquiera situacion; por 
que no aspiro á la fortuna, sino á la gloria.

Me he extendido mas lo que pensaba en esta contestacion, por escusàr á 
V. E. nuevas invitaciones, y hacer ver á los Pueblos el desprecio que merecen 
esos libelos en que se me trata de traidor, y se ataca la honra de nuestros 
mejores Compatriotas, como si la rabia de los malvados fuera capaz de 
arredrarme en la carrera del patriotismo, ni descaminar à los Pueblos del 
sendero de la felicidad publica. Por lo demas, cuando V. E. libre del influjo 
de los partidos, haga justicia á mis sentimientos, y oiga los consejos de la 
razon; cuando deponga el error, que solo pueden sostener las pasiones y 
los compromisos, entonces me será muy lisongero cooperar á los esfuerzos 
de V. E. para conservar à la Patria esta felicidad, à que consagro todos mis 
instantes – Dios guarde à V. E. muchos años. Campamento de las Piedras 19 
de Junio de 1823. – Fructuoso Rivera. ––– Al Exmo. Cabildo, de la Ciudad 
de Montevideo. 
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28

Núm. único.
_________________________________________

LO QUE ALGUNO NO QUISIERA 
o 

EL TRUENO 
PROSPECTO, Y PFRIODICO EN UNA PIEZA

Dedicada
Al recopilador de las macsimas añejas para ilustración del bello secso.

Señor Torres, (y no el Piscator de Salamanca): dos imprentas y media 
han sido impunemente insultadas á la faz de un público tan ilustrado como 
tolerante, por un malandrin, que prevalido de aquellas virtudes, olvidó que 
el sufrimiento tiene sus límites, y que no siempre se puede ser generoso, á 
pesar de los esfuerzos que se hagan por conseguirlo: en esta atencion y en 
resguardo de que aquel fullero atente à la inmunidad de la suya, pues es de 
esperar que en breve lo despachen con cajas destempladas de la de los Ayllones 
y compañía (que Dios guarde); suplico á vd. por el bien que le resulta, que 
sirva dar á luz esta apología que entre chanzas y veras me ha ocurrido, para 
patentizar al mundo entero, que en Montevideo cada cual es cada cual y 
ninguno es mas que nadie, y esto basta: al asunto.

APOLOGIA.
No la hagas no la temas expresion vulgar.

Prevenida mi alma, quizá de gusto estrambótico, á favor de vd., señor 
editor1 del Como quiera cada cual con motivo de haber leído su lacónico 
prospecto (digolo porque no tenia mas que un medio pliego de papel impreso 

1 Digo una mentira, é imploro el perdon de los oyentes, leyentes, y todo lo que acaba en 
entes, como dementes &.
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desde el principio al fin, cuando el objeto requería una resina por lo menos, 
en razón de las peliagudas materias que abraza, y singularmente de la ninguna 
capacidad que vd. mismo confesó reunir para escritor público.) Prevenida 
mi alma, repito à favor de vd., luego que me impuse por dicho prospecto de 
su humanidad en querer desterrar las tinieblas que nos circuyen; esperaba 
ansioso el martes (¡aciago dia!) para empapar mi mente hidrópica en las 
dulzuras que prometía hallar en su primer número, como hijo (así lo nombro 
yo) del monstruo científico de nuestros tiempos, à quien la posteridad sin 
duda sabrá agradecida erigir estatuas de....2

En esta anhelante inquietud, y haciéndoseme minutos los días, lo fuí 
pasando hasta que llegado el momento de poder satisfacer mi deseos, me 
dirigí, cual gamo, á la librería del Señor Yáñez, donde en cambio de un real, 
(en veintenes por señas) que aflojé, amen de mis pecados, recibí un Como 
quiera cada cual de pliego en cuarto, con el que mas contento que Jasón 
después del la conquista de Bellocino, me resbalé ácia la callé, para en ella 
entreabrir con tiento, por no quedar ciego repentinamente, aquel precioso 
depósito de sus luces, y á las primeras letras hice mentalmente, esta breve y 
patética salutacion:

Tú me cuestas un real;
suma que no lloraré
porque en tí solo hallaré
Lo que quiera cada cual

Tras de esta empecé á lanzar coplas à chaparron; porque ha de saber vd. que 
el Numen Soberano obró de repente sobre mi seseras maravillas tales (ya 
se ve, el caso no era para menos = que fuera de mi, no atinaba con el gozo 
lo que hacía; de modo que un amigo que desde lejos me estaba atisbando, 
movido de curiosidad me salió al encuentro para indagar el origen de mis 
estremos. Yo entonces, que que no podía hablar por la interna fruicion que 
esperimentaba || y que, ¿era cosa de risa? || No hize mas que enseñarle el 
frontispicio de su célebre Como quiera cada cual; y mientras que él se ocupaba 
en leer el tema de la Fontaine || no se si entendía || poseido yo siempre de mi 
entusiasmo, y de la influencia soberana que tan esquiva se manifestó á las 
penetrantes invocaciones de vd., le estuve diciendo: 

2 A su olfateadora naríz pertenece llenar el hueco de mi intencion, y quizá de ello resulte 
el bien de tornarsela á su permitivo sér.
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Aqui tiene vd. amigo,
un tesoro sin igual;
en él halla cada cual
bellezas que yo no digo;
el autor es buen testigo
de esta verdad. ¿No lo veis?

3 Ecsamina el folio seis,
y quedareis convencido, 
de que en cuanto se ha escribido,
nada tan grande hallareis.

Mi amigo que es un poco zaino, ó desconfiado, no se dio por satisfecho 
de mi elogio, pues me respondió con mucha cachaza: eso luego lo veremos: 
obras son amores, que no buenas razones. – Pues qué, le repuse, ¿no conozco 
yo el mérito: – Nada, nada, (me interrumpe) leamos el Cada cual y después 
hablaremos.

Asi lo hizimos, metiéndonos en un zaguan inmediato, empezando, como 
es de suponer á leer mi amigo en voz altas los desconsolados conflictos de 
vc. Concluidos estos dijo aquel, pasándose un pañuelo por la cara, á Dios 
gracias salimos de este mal paso. – ¿Como es esta de mal paso? Repliqué yo, 
¡que cosa mas à pelo podía servir de introducción al...! – Basta, me contestó, 
sigamos, y después contenderemos. – No, no, le dije, ni Cristo pasó de la 
cruz, ni nosotros debemos pasar de aquí, sin que antes discurramos un poco, 
cuando otra cosa no sea, sobre las pateaduras, las palmadas en la frente, los 
tirones de narices, el numen y :: en fin hasta las tres etc. inclusas las dos notas 
etc. – No es nada lo que le pide á vd. el cuerpo, repuso mi amigo, ácabemos de 
leer. y por el todo formarémos juicio de todas sus partes; porque á la verdad, 
la mas esencial está podrida. – No quise ser importuno, à pesar de que las 
últimas palabras no me olieron bien, y le dejé continuar hasta la conclusion.

Verificada ésta, dije á mi Compañero, no hai que hacer el primer 
número correspondió perfectisimamente al prospecto. – ¿En qué sentido? 
me interrogó mi amigo con una risita algo sospechosa – ¿En que sentido? || 
continué || Toma, en el sentido mas natural, que es como previene el editor 
entiendan todos sus propósitos. – Despropósitos debería decir; pero este 
no es paraje oportuno para desentrañar toda esa cáfila de sapos, y culebras 
con que nos ha favorecido en el primer plato de su convite el señor Como 

3 Aquí me abandonó mi numen, y invocando el Soberano suyo, logré á trompicones, salir 
del atolladero machihembriando, así como vd. lo hizo en varias partes de su periódico.
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quiera cada cual: dignese acompañarme, y en consorcio de unos tres ó 
cuatro amigos que me están esperando en una casa inmediata, duplicaré el 
tremendo sacrificio de leer ese papelucho lleno de inepcias, para que vd., 
mediante el parecer de todos, saque el ovillo por el hilo, y: :– Nada, no hay 
mas y, ni mas niño muerto que la razon, contesté, La elocuencia, doctrina, 
magisterio, sublimidad y erudicion del editor, ni vd., ni los tres ó cuatro que 
lo esperan por catonianos que sean, no se la podrán quitar, aunque todos 
juntos vuelvan atrumbas: y figurandoseme ser yo el mismo á quien defendía, 
empecé á dar descompasados paseos por el zaguan: pateaba, botaba, me 
daba palmadas en la frente, me arrancaba los cabelles y à falta de narices 
[pues debe usted saber que no las tengo] me retorcí por pronta providencia 
lo primero que hallé á mano; y tan fuera de mi estaba, que acompañé el 
movimiento con esta trivial exclamacion ¡oh ignorancia, à cuanto avanzas 
apenas hallas brecha por donde introducirte! – Chocóle altamente á mi 
amigo esta última frase, y con voz desentonada, ceño adusto, mirar torvo, 
cejas espeluzadas á manera de gato montes, y temblequeo de pantorrillas, 
me interrumpió –vive Dios, que... si vd. no fuera tan amigo mio, publicaba 
desde luego, que en vd. y en el editor, resucitaron los dos alcaldes que trae 
Cervantes, en el Quijote, cuyas competencias, y habilidades, por demasiado 
sabidas, me propongo remitirlas al silencio, aunque no silenciaré jamas una 
verdad, y es, que el editor, por lo sostenido de la voz á su tiempo, y compas 
con los dejos, muchos y apresurados, puede dar dos:::: de ventaja al mas 
perito:::: del mundo seguro de llevarse la palma.

Temeroso de que la colera pasase á mas, hallé prudente otorgar todo lo 
que él decía, confiado en que los demás amigos que lo esperaban (ácia donde 
nos encaminamos desde luego) uniendo sus razones à las mías, lo dejarían 
con poco trabajo convencido de sus errores.

Llegamos por fin al paraje anunciado, y de facto veo... (El recordarlo 
me estremece) veo cuatro hombres con las caras mas desfiguradas que la 
corteza de un queso parmesano embestido de ratones: todos á una arrojaban 
espumarajos por la boca, y con ojos centellantes se entretenían en pisotear á 
su gusto los añicos, restos de un ejemplar del como quiera cada cual que en 
ora menguada llegó à sus manos. ¿Qué es esto? Preguntó mi conductor, ¿qué 
causas motivan esa barahunda descompasada? –¿Qué ha de ser? Contestó 
uno de los cuatro; cuanto se ve es nada en comparacion de lo que se merece 
este papel estrafalario que para descredito de nuestra civilizacion, ha salido 
à luz hoi desde el caos tenebroso de la estupidéz mas crasa; ¡Creerse por 
un momento, que de buena fe, ó sin ironía le llamaron el Aguacero!!! Este 
solo hecho es un pecado, que por nefando no debe perdonarse – Pues debe 
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perdonarse, dije yo inmediatamente; debe perdonarse, interin no se espongan 
razones convincentes para lo contrario: Yo soy un acérrimo apasionado de 
ese papel, y nunca, nunca avanzaré à condenarlo como ustedes, interin no 
precedan las formalidades de un juicio: serenense vds., pues los veo mui 
acalorados, y si tienen à bien amigablemente discurramos sobre los puntos 
que abraza, y si logran convencerme, podràn gloriarse de haber catequizado 
á un apasionado del Como quiera cada cual. – Por algunos intervalos reinó 
un profundo silencio en la habitacion donde nos hallábamos, y por los 
semblantes de todos, no me fue difícil conocer aprobaban cuanto yo había 
expuesto. En este estado, saqué su primer número, tomamos asiento, y pedí la 
venia para leerle, lo que se me concedió, empezando á verificarlo en el interés 
y energía que vd. debe inferir de la remarcable adhesion que me merece: luego 
que terminé el artículo mis conflictos clavé la vista en todos, y les dije: esta 
es la introduccion del señor Como quiera cada cual, y à fé que la pintura 
que nos ofrece de sus apuros para llenar el obgeto que se propuso, es tan 
estupenda, que el genio más festivo y alegre, callará sofocado del imperio de 
sus muchas gracias. – Eso mismo decía yo, me contestó un socarron de los 
de la pandila; y en tal concepto no he podido menos de escribir este pequeño 
encomio para su gloria: veale vd., [añade] entregándome unos renglones de 
pésima letra, y::: ¿lo creerá vd.? Pues, señor editor no decía en ellos mas que 
las siguientes picardías:

La invencion del señor don
Como quiera cada cual,

por nueva, y original
no tiene comparacion:
¡con que gracia el picaron
nos demuestra su talento!
Vaya, vaya, es un portento;
pues en prosa ó verso hablando,
hará que muera rabiando
el que viva mas contento.

Injusticia ! Envidia atroz ! Exclamé. – No es envidia, ni injusticia, 
gritaron todos aquellos botarates: --- demasiado, (repuse) vds. tratan de 
atacar, y obscurecer el mérito de este ingenio. Fijense vds. en el artículo 
comunicados y se convencerán de la finura con que él mismo á título de lo que 
hacen otros, se aplica alabanzas que pudiera tributarse por lo claro, sino fuese 
tan modesto. ¿Y esto es comun? – No solo comun, contestaron á un tiempo, 
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sino hediondo; y para que no nos vuelva á apestar.... Aqui un demonio de 
un frances, que también estaba en el complot, se interpone diciendo: permita 
osté siñores que habla yo este cosa... Parra que esa Come quier cada cul, no 
se mete otra vez á farrolier, si bien que moá no entienda mucho la español, 
li tiengo preparado también uno versa que se la voy mandar á su caso, á fin 
da que sa corrija an su manie di escritrurr, porque le tolerantismo á la vista 
de sus tonterries, será mucho punible: á vier, siñores á vierr qui las parece 
á ostedes mi composicion.

Osted. monsieur editurr
está un pobrete hombree.
é cerriamente quil nombree
merrece de un hablaturr.
¿Osté si crrea ó discurr
que este vila se compon
de bestias san distincion?...
Come osté vuelva á escrevirr.
yo li tengo de decirr
que osté está un futre cuyon.

No puede vd. figurarse la música de carcajadas que excitó la insolente 
versa ó verso del frances. A mi se me iba un color y se me venía otro: mi amigo 
no hacía mas que mirarme á hurtadillas con una sonrisa que me penetraba 
de parte á parte; mas no paró aqui la fiesta: otro de los contertulios despues 
de aplaudir desaforadamente al extranjero, dijo: yo tambien no he querido 
quedarme atrás; y pues el editor, por antonomasia, del Como quiera cada 
cual bajo la denominacion del majadero (que nadie le disputa) se empeña en 
criticar la policía, yo que soi amante de lo justo, le respondo lo que sigue.

El deseo que vd. tiene
de evitar la corrupcion 
está mui puesto en razon
porque á todos nos conviene:
y para que no condene
otra vez la policía,
lo primero que yo haría
era al instante arrojar
dos mil leguas del lugar
su papel, ó porquería
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Santo Dios! Santo fuerte! Exclamé al oír tantos vituperios: ¿entre quienes 
me he metido? – Entre racionales, contestó un taumaturgo con peluca de 
Bretaña que hasta entonces no había desplegado sus labios. – Pero venga vd. 
acá señor de garrote blanco, le dije, vd. me parece que está hablando de pura 
hambre, ó es mas ciego que Saturno el violinista; ¿usted leyó bien, bien, bien 
el como quiera? – Si señor, lo leí por mi desgracia – ¿todo, todo? – Todo, 
si señor. – No puede ser. – ¿Como que miento? – No puede ser; pues si vd. 
lo hubiese leido todo, indispensablemente se hubiera fijado sobre el bello 
artículo, que es un rasgo digno de escribirse con letras de oro en láminas que 
plasta, (me equivoqué) de plata: Ah, si respecto del bello artículo me tapa 
vd. la boca porque... victoria, iba yo á gritar mas tuve que reprimirme, en 
razón de que el vejete seguia hablando, y la política... Ya vé vd... Con que si 
señor, continuó en cuanto al bello artículo, ni se engaña vd. ni nos engaña el 
editor, pues no solo es bello, sino que por lo reacio, ya degenera en pelo de 
dehesa – Basta de insultos, le interrumpí: ya esto es criticar al santo boton – 
basta de candidez por su parte, contestó el marrullero, y de moderacion por 
la nuestra. Ese señor Cada cual es un zascandil, un a..a..a..a..a..a, que supone 
al vecindario de Montevideo una horda de salvajes, y por lo mismo conviene 
batirle el cobre. Ola! Ola! Vea vd.... badulaque...! Lo mismo que venirnos 
hablando del juego de lotería, cual pudiera de la boca del averno. Señor, el 
juego de lotería no pasa de una diversion inocente, y si él se figura que los 
que se entretienen un rato en ella, son tan miserables ó despilfarrados, que 
consumen allí cuanto diariamente ganan, en ese caso debe saber, que lo que 
le sobra al hombre son ocasiones y medio de pecar, sin necesidad de lotería, 
pues apostando al mus, á la malilla, al monte, y hasta á resar padrenuestros 
se pueden malgastar hasta los cerros de Potosí; con que váyase á predicar 
entre los Hotentotes; y entretanto, reciba esta mi salutacion.

¡Oh Manes de los sábios respetables
por quien la antigua Grecia se regía!
¿Cupo en vuestros talentos admirables
entablar en Athenas lotería?
¿O la habéis reprobado inexorables 
segun el Cada cual que escribe hoi dia?...
Oigo ya que decis.... tan gran talento
estaba reservado á ese...4

4 Señor Editor, con que consonante le parece que concluiría el Matusalen su octava? pues 
fue con el de.... pero no, : vd. es un sábio, y asi lo dejo à su discernimiento.
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El instante de la terminacion de la anterior octava fue la crisis que decidió 
nuestra contienda, pues dirigiéndome mi amigo la palabra... ¿Y bien, me 
digo, está vd. convencido? – Si, le contesté; ya esto pasa de castaño obscuro; 
soi despreocupado: soi liberal, y aunque como todos los demas hombres, 
estoi propenso al error, soi bastantemente docil para abjurarlo desde el 
momento en que satisfago de la verdad: ¡ojalá que en todos concurriesen 
iguales circunstancias! Y para prueba de mi desengafio invocando al soberano 
numen que al editor lo trata á la baqueta, me despido de él con esta última 
genuflecion.

Lo que quiera cada cual,
en todo que lo contiene

nada que se quiera tiene,
sino la falta de sal.

AVISO.

En la libreria del Sr. Yañez se vende una obra posthuma en cuatro 
fojas inútiles, titulada: Ensayo del tonticismo, ó el Como quiera cada cual: 
es algo cara, pues tiene de costo cinco vintenes; pero para el que necesite 
un vomitivo, no puede encontrarse cosa mas adecuada; lo que se avisa al 
publico para su inteligencia.

OTRO.

El que posea por su buena suerte algun ejemplar de las famosas obras 
tituladas: Diferencia entre lo temporal y eterno. –– Electo; y Desiderio, ó luz 
de la fe y de la lei. – Gritos de las Animas benditas. – O el flos Sanctorum 
ocurra a la libreria del Sr. Yañez, dónde se le pagará su valor, á gusto del 
que quiera enagenarse de estas preciosidades, tan necesarias para que cierto 
recopilador de maximas morales de los sabios mas apolillados, logre con ellas 
llevar su empeño al punto de perfeccion que el sabe, y que todos debemos 
inferir por los antecedentes.
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OTRO.

Habiendo sido tan escasa la cosecha de tontos este año, y deseando un 
amigo del bien público que no se carezca de un renglon tan interesante se 
hace saber á los que lo ignoren. que en Montevideo hai uno, disfrazado con 
capa de.. – Como quiera cada cual, que se pierde de vista –En la librería del 
Sr. Yañez darán razon donde mora, pues asi lo tiene encargado.

OTRO.

La persona que entre sus curiosidades posea, y quiera vender algún 
antídoto contra la díarréa de Imprenta, en la de los señores Ayllones y 
Compañía lo comprarán, si no es á precio exorbitante.

Dije: asi rematan sus invocaciones los hombres de pró, y yo no soy 
menos que nadie y cada cual es árbitro de pensar como quiera cada cual, y 
se acabó, á menos que el cada cual no vuelva á molernos; por que entonces 
el trueno reventará con rayos y centellas.

Montevideo. – Imprenta de TORRES.



674

29

M A N I F I E S T O

Que hace el Capitan Don Leonardo Olivera á los habitantes 
del Estado Cis-platino.

Habitantes de la Campaña. – El Cabildo de Montevideo me llamó á 
aquella ciudad, me invitó para que reuniese alguna gente en Rocha, donde 
yo tenia algún influjo, persuadièndome que D. Juan Antonio Laballeja se 
hallaba con mil y quinientos hombres en las márgenes del Uruguay, y que 
su hermano Manuel había ya pasado, y que el 26 de marzo precisamente 
estaria en las mediaciones del Queguay; yo fui facil en creer que podria 
proclamarse la independencia de la Banda Oriental, y que podría realizarse 
sin separarnos de los principios del orden à que siempre fui adicto; pero 
después que el 15 de Marzo salì de Montevideo, llegué á Rocha, reuní 
algunos individuos que aluciné con la misma lisonjera esperanza; después 
que con ellos marché à incorporarme con Pedro Amigo, que era el jefe de 
reunion nombrado por el mismo Cabildo, casi en los mismos momentos 
en que este gefe habia asesinado á ocho infelices negociantes y robado á 
otros. Despues que me informé que Laballeja estaba solo en Santa Fe sin 
importancia alguna, y despues que prácticamente conocí que no era este 
sistema el voto general de los habitantes de la campaña, como me lo habia 
dicho el Cabildo de Montevideo, me desengañé que el expresado Cabildo y 
sus consejeros no tenian otro objeto ni se proponían otro fin, que el de seducir 
la campaña á una espantosa anarquía para ganar ellos en los baibenes de sus 
sacudimientos. Me persuadí asi mismo, que era un delirio pensar en constituir 
la independencia de la Banda Oriental bajo los principios del orden que yo 
me habia propuesto, por que en los primeros momentos ya advertí que el mas 
horroroso desorden formaba la vanguardia de nuestro ejercito, compuesto 
de cuatro hombres arrancados violentamente de sus casas, y acaudillados 
por gefes que en otros tiempos hicieron verter muchas lágrimas à los mas 
pacificos vecinos. Esta conducta, estos primeros pasos me acreditaron que 
iban à volver sobre nosotros aquellos dias aciagos, que los tranquilos, que 
hacia algún tiempo disfrutabàmos, me habían hecho olvidar; pero volví en 
mí, los recordé, y horrorizado solicìto al Mayor Don Bonifacio Isás, imploro 
su proteccion, me la ofrece á nombre de su gefe Don Fructuoso Rivera; este 
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Señor me presenta al Exmo. Señor Capitan General, quien me recibió á mí y 
à los que me acompañaban con tanta generosidad, cuanto mayor fue nuestra 
debilidad.

Esta ha sido mi marcha, paisanos, esta mi conducta desde el 15 de Marzo 
hasta la fecha: tal vez ella sea la cartilla donde aprendais à conocer y detestar 
à los que me sedujeron. Yo por mi parte, y à nombre de mis Oficiales, os 
ruego empleeis toda vuestra generosidad en olvidar los males y disgustos que 
nuestra indiscrecion pueda haberos originado, que en lo sucesivo protesto 
sabré acreditaros cuanto amo el orden, y cuan convencido estoy que la 
conducta de aquel Cabildo no se dirige á vuestro bien. Este es el lenguaje 
de un Paisano, que si ahora fue debil, nunca fue asesino; que si ahora su 
indiscrecion os causó algunos perjuicios, nunca fue ladron, y que siempre os 
acreditará cuanto aprecia vuestra tranquilidad. –Canelon Mayo 26 de 1823.

Leonardo Olivera.
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EL

Mas aficionado de los brujos

A EL

MAS AMADO DE LOS DUENDES.

¿Vaya duende de dos mil diablos, que me has engañado como á un 
negro? Ya estaba yo pronto, para cuando saliera la gaita por el lugar; tu 
debias tocarla, y yo te seguiría con el tamboril; me habia mandado hacer 
la cazaca bordada de alamares (porque uno sin otro no sirve, como bien lo 
sabes) y todo, todo se lo llevó Barrabas por tanto oír, y tanto conversar. ¿Que 
necesidad tuvo el duende de Dia de descubrirse á pan pan? Así comprometió 
la honra de la division, ha  llegado à descubrir nuestro secreto, y ya no nos 
vale el ser traviesos.

Tu que como buen maestro, hacias creer, que sosteníamos su opinion 
en la ciudad y la campaña has quedado descompuesto, por cierto que eso 
también era mucho decir, cuando no podemos con nuestros calzones, y hace 
tanto tiempo que andamos por empeñar el baston, sin poderlo conseguir! 
Pero al fin era necesario hacer madurar la breva para ver si la lograbamos 
¿y ahora que harémos? Algo se ha de pensar. . . . Levanta tu pata, mea, y 
sigue la marcha.

Ese pollino del público á quien tanto conversas, sostiene la manía, 
de que tu ataque es á sus bolsas, y como en tocándole en esta parte, luego 
larga coces, se ha emberrenchinado contra nosotros: ya dice, que no tiene 
recelo de echar mano à mano los gallos á la plaza, si llega el caso, y también 
cuenta con la victoria; pero ellos no saben que tenemos el dao cargado, que 
la baraja está compuesta, y el camino bien trillado, porque lo que tejimos 
para aquello de los Alcaldes no fue à humo de paja; con que alza tu pata, 
mea, y sigue la marcha.

Mas de ciento de los que tienen, están haciendo propósito firme de irse, 
si la gaita sale como se ha dicho: el espíritu público está bien pronunciado 
porque hay una buena pacotilla de contadores de navío sobre la muralla, 
que en echándose à conversar pronunciarán no solo espíritu público, sino 
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el demonio también: ya noticia sola de nuestro gobernador ha tenido una 
aceptacion sin igual, y nosotros la merecemos, porque cuando ha llegado el 
caso, hemos sabido desempeñar el puesto como pocos, y sino que lo pregunten 
á los que estuvieron aquí en nuestro tiempo, aquello, aquello sí que era bueno 
¿y te parece que todo esto es poco para fundar buenas esperanzas? No hai 
que alucinarse. . . . Alcemos la pata y adelante.

El público afirma, que el no ha dicho lo de la gaita, que el duende de 
día fue quien publicó esta noticia, se empeña en agradecer à la division su 
buena conducta, alabarla, publicarla, y darle pruebas de gratitud, aunque te 
pese hermano, porque ese personaje es honrado, y no como tu; te encarga 
que no te atrebas á manchar la honra de la division con mentiras.

Guarda circunspeccion como te he encargado sino los brujos á pelliscos 
te han de arrancar ese veneno oculto, que ya revosa. Te lo aviso como buen 
hermano tuyo, porque te amo con tanta ternura, que solo deseo tu bien, 
y por ese mismísimo amor tan tierno procuraré no sepa el pueblo, lo que 
haces, si tu guardas el secreto con la misma reserva con que te remite esta 
tu amigo.–El Brujo enemigo de indirectas.

Montevideo Imprenta de TORRES.



678

31

EL

Mas aficionado de los brujos

A EL

MAS AMADO DE LOS DUENDES.

Hermano mio ¿tu sabes lo que has hecho? ¿Sabes en qué verenjenal 
te has metido? ¿Dime, eres loco ó diablo? ¿Es posible que aquel tino que 
has manifestado siempre con el compas en las manos, en todas nuestras 
reuniones, haya venido abajo con tu disparatado papelucho? Reflexiona, y 
veràs, que has echado por tierra nuestro plan añejo, y gran secreto. Faltastes 
á la circunspeccion exterior, tan encargada en nuestro código, y lo peor es, 
que has pintado tal cual es el carácter de todo nuestro respetable club. ¡Quien 
al leer tu maldita conversacion no dirá esta es obra neta y netisima de los 
pobretones duendes, que andan buscando donde vestirse! Quien viendo el 
modo bajo con que adulas á la division, y Vicentinos no, exclamará; sape 
gato, que estas papas queman; que lo diga el Hervidero, nuestras bolsas, y 
la carcel, (ya tu sabes lo que hemos hecho.)

¿Dime hermano de dos mil demonios, te parece bien esto para la logia? 
¿Podria hacer mas un enemigo? No creas que son cavilaciones de tu amigo 
el brujo, te lo digo por que lo he oído á muchos, y saben que siempre he 
sido un hermano de los mas celosos por nuestro proyecto. No es discrecion 
manifestar las cosas como tu lo haces, pan, pan: ya se acabó ese tiempo, es 
menester hacerlo piar, pianito, con sigilo, y como quien no quiere la cosa, 
usar con frecuencia de las seductoras palabras, derechos de la Provincia, 
patriotas, patriotismo, sino todo, todo se lo llevó el diablo; los que tienen, 
se quedaràn con lo que tienen, y nosotros siempre seremos piojosos.

A que viene aquello de dar cruces à troche y moche, sin tener presente dos 
circunstancias que hai en el caso; la una es, que muchas de las cruces que das 
por burla, pueden ser deveras, y tu, yo, y toda la logia nos quedaremos con 
la boca abierta diciendo, a-ma-laya, y teniendo que sufrir nos las refrieguen 
por nuestros redondos hocicos. Es menester que hablemos en plata, esto es 
derecho viejo, como dicen los paisanos; para tocar estas materias debemos 
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tener presente que tambien nosotros hemos sido dados por títulos y cruces; 
que hay hermanos que la lograron, y sino las hubiéramos perdido en puertas, 
la logia se hubiera vuelto calvario: acuérdate de nuestro siglo de oro, cuando 
pensó coronarse el nuestro nunca bien ponderado Maestre del general Orian, 
que hubo uno de los hermanos, que aspiró á ser duque y por eso le quitaron 
aquel maldito baston que siempre entraba à banguardia por las cajas: la 
segunda parte que siempre es la mas lastimosa, es que estoi viendo que de 
resultas de tu cruzamiento nos pueden cruzar el cuerpo, y hacernos decir, 
tío yo no he sido, y nos quitarán las ganas de conversar.

Estos son los sentimientos de un amigo que te estima, que tiene tus 
mismas ideas, pero que quiere no las trasluzca el público como son, sino como 
queremos las crea. Todavia me acuerdo que por algunos hermanos como 
tu de poca espera, y poco seso, tuvimos que salir matando de Buenos Aires: 
estos malditos manifestaron antes de tiempo nuestro gran secreto cometiendo 
muchachadas, y aquel pueblo que no aguanta pulgas, y ha amado siempre 
sus derechos nos echó rodando: ahora que hemos tenido la suerte de llegar 
á uno que en la tolerancia se asemeja à el marido de la cabra, no debemos 
abusar, porque también estos animalitos, topan cuando se les hostiga.

El gran Maestre ha recibido noticias de oficio del encargado de negocios, 
que despachamos á Buenos Aires y parece que nada sacamos, por ella veremos 
lo que resulta de lo que remitimos por el despacho: Duende, Duende mas te 
vale estar duermes; hai ciertas cosas como tu bien sabes que cuanto mas se 
revuelven, mas hieden, ya has visto á el rollizo como nos ha sacado nuestras 
primeras camisetas á el viento; todo por tu imprudente y frio insulto: hay 
muchos hermanos que no han podido chupar el tabaco de puro fuerte; toda 
la lógia està contra ti, y sino todos te lo dicen, es, porque no te aman con 
la ternura que el brujo: este quiere que allá entre tu levita, conozcas, que 
has hecho mal, y no vuelvas á conversar porque no lo entiendes; mira, para 
escribir en nuestras cacas, porque hai gente que nos conocen, y al pasar se 
topan las narices.

Yo espero, que pesando bien mis razones no me vuelvas à dar el trabajo 
de otro sermon, pues entonces no me subscribiré como ahora tu hermano y 
amigo.–El Brujo enemigo de indirectas

Montevideo Imprenta de TORRES.
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EL

Mas aficionado de los brujos

A EL

MAS AMADO DE LOS DUENDES.

¿Ves duende lo que vale un buen consejo? Ahora sí que te portas; tapate 
con la capa de tu tio, y echale à el rio, ¡que te conozcan! Par dies, par dies, 
que aun à mi te me habías desfigurado, y sabes que hemos jugado juntos 
los cuviletes; te has embozado de modo que ni el diablo da contigo; eso y 
circunspeccion para que no salgan á el baile nuestros hermanos, es todo lo 
que importa.

No hablemos jamas de transportes, esos que los busquen otros; pero 
mesclemos lo de la provincia, todo va bueno, si tal danza se arma mejor para 
la buchaca. La division desea irse, se prepara la aguada, se fletan buques, 
nada quiere saber de la provincia, pero no importa nosotros con ella. Aquello 
de Canelones, y Maldonado, el entierro, y la sacristía viene como anillo à el 
dedo: nunca digas, que es diferente la cuestion, porque entonces todo se lo 
llevó el diablo: ya ves tu, ¿qué dirían, si supieran que los queríamos hacer 
servir de capa, para formar barullo? A algun diablo he oído que tu, yo, y otros 
trabajamos para esto; pero ocultemos este flanco, que está dévil como mil 
demonios; confundamos la causa del Brasil con la nuestra, y trampa adelante.

Sabes que dicen aca los del pueblo; que desean la paz, necesitan la 
tranquilidad, y deben empeñarse en que la division se salve; que para esto 
tienen pronto su dinero, se prepara la aguada, se fletan, y aprontarán los 
busques; pero que no se confundan con nosotros, que en esto ni entramos, 
ni salimos (estos diablos son adivinos, ó tienen aquellos polvos que vendía el 
italiano.) Alguno se atrevió también á decir ¡de donde les viene ese derecho 
exclusivo para disponer de nuestra suerte, obligarnos á una guerra sin 
recursos, en un tiempo en que el país no ha convalecido de la enfermedad 
à que le condujo la revolucion! ¿Si ha perdido la campaña sus ganados, si 
hemos perdido la mitad de la poblacion, sino tenemos armas, hemos de hacer 
lo posible para que se destruya lo poco que nos queda? ¿Hemos de mirar con 
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indiferencia á el hacendado? ¿Ha de sacrificarse á el comerciante? ¿Para esa 
nueva obra llenaremos de contribuciones à el país, y sacrificaremos la mayor 
parte de nuestra juventud? ¿Y todo para que? ¿Para no encontrar despues 
à quien poner en el mando ó llamar uno de afuera que nos gobierne? ¿Yo 
asomé de voluntad interprectativa; y me contestaron? ¿Y que la provincia no 
puede formar un congreso? ¿No le están concedidos dos diputados que han 
de nombrarse popularmente? ¿Estos no salvarán su libertad, y si conviene 
su independencia? ¿Necesita ella interpretaciones que la hagan llevar azotes 
contra su gusto, ó porque algunos equivocan los frenos?

Camarada, yo que oí esto salí como si me hubieran puesto un cohete, y 
dije no hai remedio à embosarse; con que amigo es preciso vestirnos de sèda, 
aunque no salgamos de monas, hacer grandes promesas, y hablarles de Buenos 
Aires: tu sabes que por aca los orientales no gustan de esa gente , porque 
dicen los dejaron en la estacada, no los ayudaron en otro tiempo, y hasta 
algunos creen que los vendieron; también sabes que á nosotros nos miran de 
mal ojo porque se acuerdan de lo que hicimos con la caja del cabildo, y con 
el Hospital, y principalmente por aquello de la línea, que nos desacreditó 
como mil demonios; pero no importa, hagamos fuerza que de esto vivimos; 
y si conseguimos, que Buenos Aires se olvide de lo que sucedió con Santa 
Fe, y con los mismos orientales, todo va bueno, algun terreno ganamos, y 
despues aunque nos quiten el baston; eso no importa, una hora de vida es 
vida: asi te aconsejo sigas tus conversaciones, que prometo avisarte, lo que 
se diga de tí, pero no velvas á decir verdades, como aquello de que no tienes 
talento, porque si lo vuelves á hacer, sí hablas tu idioma, ó te separas de ese 
emboso, te abandonará para siempre tu amigo.–El Brujo.

Montevideo Imprenta de TORRES.
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MAS CONVERSACION.

Tanto que oir y tanto que dar á saber á nuestro público, ha hecho que 
los duendes se encarguen de una porcion de trabajos. Unos se han contrahido 
á oir conversaciones entre los oficiales de la division, otros las que hay entre 
españoles y americanos, y por fin todos á oir y á publicar; porque los duendes 
se han decidido à llevar adelante su empeño y no haya miedo que entorpezcan 
su marcha, ni los rebuznos del azno, ni la algaravia de los brujos, porque 
tienen presente aquello de alzan la pata, los mean, y prosiguen su camino,–y 
porque tambien cada duende tiene su cruz, si señor, con la diferencia de 
que no en el pecho, sino colgada de la cintura en el lado izquierdo. Por fin 
dejemos los dimes y diretes; vamos al grano como dicen mis compañeros, 
que todos savemos que clase de gentecilla es la del lazo.

Hablan un español vecino de Montevideo y un oriental hacendado 
que acaba de llegar de la campaña.

ESPAÑOL.–Amigo V. ha descorrido un velo densísimo que tenia ante 
mis ojos; ya miro las cosas con un aspecto enteramente nuevo para mi, y 
al mismo tiempo tan lisonjero que. . . . . . . . .(1)

ORIENTAL.–Si amigo mio, estos lazos son tanto mas fuertes, cuanto 
que son formados por el convencimiento y conveniencia mutua. Ahora 
recibe nueva vida la sociedad porque reviven amistades y relaciones antiguas  
que (2) . . . . .

ESPAÑOL.–Ciertamente yo miro al país en el mismo estado que V. 
lo pinta, y solo la concurrencia de todos sus habitantes puede salvarlo del 
naufragio presente. Este temor que V. y todos los moradores de la campaña 
manifiestan a la anarquía aunque es justo, no me parece fundado. Todos 
concurriremos con nuestros esfuerzos para no dejar aparecer otra vez en este 

(1) El duende no pudo oir ló que seguió porque cambiando de posicion el que hablaba, robó 
la voz.

(2) Por la mesma razon que no oyó el duende antes, dejó de oir lo que seguió.
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precioso suelo, ese monstruo que causó nuestras desgracias, y que ahora es 
tanto mas temible, cuanto que el pais està en un estado de aniquilamiento 
extremo.

ORIENTAL.–Convengo con V. en sus esperanzas porque sé como 
piensan los orientales, pero no me pesa que siempre tengan ese temor. Serà 
el mejor modo de estar en guarda. Ahora dígame V. que se piensa aquí, aquí 
en donde considero á Vds. en perfecta libertad, porque los veo garantidos 
por una fuerza militar, cuyos principios liberales, nos han sido tan públicos, 
y cuyo carácter honrado, tanto particular como colectivamente nos asegura 
la consonancia de su conducta.

ESPAÑOL.–Puedo asegurar á V. que si los habitantes de la campaña 
están uniformes en las ideas de libertad, no son otras las que nutren á los de 
este pueblo; los hombres en el día no se engañan en sus intereses saben mui 
bien los vecinos de Montevideo lo que les espera sino pàran el golpe mortal 
que les amenaza, lo menos amigo mio, serà que veamos nuestra patria morir 
de consuncion.–¿V. no observa que hombres son los indicados à entronizarse 
en la Banda Oriental? ¿Que espera V. de ellos, bajo un gobierno que no 
aparece bajo los mejores auspicios? Amigo lo que necesitamos es un gobierno 
paternal y no. . . . . . .

Con respecto á la division de Voluntarios Reales, yo, y todos estamos 
ciertos que los bravos y leales portugueses que la componen, nunca se 
opondrán à ningun paso que diesemos para asegurar nuestra suerte futura; de 
consiguiente, estando conformes nuestros sentimientos y los de la campaña, 
seguros de la honrades de los individuos de la division, no me parece que 
tenga que decir à V. mas, para darle idea de como y lo que se piensa.

ORIENTAL. Estamos acordes en todo, llegó felizmente el dia de nuestra 
reconciliacion sincera, marchemos pues con firmeza hácia el objeto sagrado 
que nos proponemos, yo volveré à ver à V. otro dia con positivas noticias 
de la campaña, donde tengo tantos y tan importante amigos.

Asi se concluyó la conversación de estos dos caballeros que despues de 
una despedida en que se dejaba ver una satisfaccion mutua, manifestaba que la 
amistad estaba satisfecha. Yo tendré cuidado señor público de estar à la mira 
para oir de nuevo cuando vuelvan á conversar, y darle aviso puntualmente, 
pues así se cree obligado à hacerlo–

EL DUENDE DE DIA.

Imprenta de TORRES.
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34

OBSERVACIONES
SOBRE LA CONTESTACION

DEL

VICARIO DE GUADALUPE
_______   _______   _______   _______

Mi amigo: después de mes y medio de correr por esta campaña 
atendiendo á mis intereses, y arbitrando medios, y modos como acrecentarlos 
para deparar á mi familia una sustentacion, que la ponga á cubierto de los 
ataques de la miseria; llegué á este alegre, y festivo pueblo de Mercedes, 
donde me hallo relacionado con varios sujetos de probidad, y habiendome 
puesto á la vista los oficios, y contestaciones de los Cabildos, y Curas de la 
Provincia, para que su lectura me entretuviese, no pude menos que pasar 
un rato muy agradable al ver que las Autoridades Eclesiasticas, Civiles y 
Militares tomaban una parte activa en defender al Señor Baron de las atroces 
calumnias, con que la negra, y rastrera intriga ha tratado de tiznar el honor 
de este General, á quien solamente pueden odiarlo los genios díscolos, y 
perturbadores del orden: vasta, Amigo, el saber, que este Jefe nos ha devuelto 
la paz, y la seguridad individual, y que asociados de los dignos Generales que 
lo acompañan, los Exmos. Sres. Márquez, Barreto y Rivero, forman todos 
una legion fuerte, y robusta, á quienes debiamos entonar los himnos de la 
gratitud, y reconocimiento eterno.

Pero después de haber dado á mi corazón este dulce placer, se acibaró 
mi espiritu al leer, la contestacion del Señor Vicario de Guadalupe, á quien 
conozco aún que superficialmente; lo mostré á dos amigos, y uno de ellos 
me dijo con mucha gracia; el alma del contesto se trasluce por entre nuves 
obscuras; el otro dijo: me parece una especie de Apocalipsis por la obscuridad 
de voces, y misterios que encierra; y yo, que siempre gusto tomar parte en 
esta clase de disputas y concursos dije; á mi me parece, que el citado oficio 
es un eco de una voz, que sale de una boca, que ha comido fruta prohivida, 
y ha reflectado en un vacío donde se acabò.

Yo no sé si V. me entenderá; pero vamos adelante; ya me hallo 
desocupado, y quiero que observemos de cerca este especie de fenómeno 
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oficial por si acaso rastreamos la direccion de sus pasos para conocerlo mejor 
ó nos introducimos en un Egipto donde no encontremos sino puras tinieblas.

En el primer parágrafo confiesa nuestro Vicario metafísico, que el Exmo. 
Procurador General, es ilustrado, patriota, sujeto recomendable por sus 
talentos, y demas distinguidas calidades, de que se halla investido, y á la línea 
siguiente dice, que le es preciso confesar, que no tiene titulo legítimo para 
hacerle interrogatorios oficiales sobre los asuntos de la comunicacion, que 
le dirige, por que dice, que ha leido con atencion las bases de incorporacion 
del Congreso Cisplatino, de donde emanan las facultades de S. E.

Que reproche tan indigesto! una contradiccion palmar se advierte al 
primer golpe de ojo, y el Señor Vicario tropiesa, cae, y rompe la mollera con 
las piedras, que el mismo ha puesto en el sendero por donde anda.

Permitaseme, amigo querido, el preguntar: ¿Con que á este Señor 
solo estaba reservado el penetrar, y esclarecer la inteligencia de las bases 
del Congreso? ¿Con que el Procurador General por irreflexivo se ingiriò 
ilegitimamente á tocar la buccina, y los Cabildos, Curas, Autoridades por 
irreflexivos se arrastraron de una voz que debian desconocer? ¿Con que 
todos han pecado de ignorancia, y una ignorancia tan vencible, que el Señor 
Vicario es el solo Maestro que la disipa? Y si es asi ¿donde están los talentos 
é ilustracion tan decantada del Sindico General? ¿Donde los conocimientos 
y ilustracion de los Señores Curas, Autoridades y Cabildos de esta Provincia 
que debe gloriarse abrigar en su seno Pastores recomendables por sus talentos 
y virtudes; Jueces de una integridad y justificacion notorias, y Cabildos de 
una rectitud ejemplar, acerrimos defensores de sus derechos, y de los pueblos 
á que presiden? ¿Es posible que tenga valor el Vicario de Guadalupe para 
suponer en su Oficio que los arriva mencionados carecen de discernimiento 
para cerrar sus oidos à la ilegitimidad de la voz que se ha hecho resonar, y 
solamente prestarlos á la que él tiene por legitima?

Amigo, sigamos adelante; decidase el Vicario por uno de los extremos 
de este dilema que le voi á proponer aunque de paso: - ó segun su juicio es 
un grosero ignorante en la inteligencia de las Bases del Congreso el Sindico 
General que pregunta, y las Autoridades que le responden, ó no lo es aquel ni 
tampoco estas. – Si lo primero ¿Por qué lo adorna de los talentos y ilustracion, 
cuando carece cabalmente del conocimiento del origen fontal de donde 
emanan sus facultades, cuya nesciencia es criminal y demasiado crasa? ¿Por 
que á Curas y Cabildos los considera ignorantes de cabestro, que se arrastran 
de una voz extraña è ilegal? Yo me persuado, mi amigo, que el Señor Vicario 
de Guadalupe está en el caso del Caballero de la Mancha, que sin saber lo 
que hacia montó á caballo, enristró la lanza, é hirió unos molinos de viento 
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que tenia delante. Vamos claros; el dicho Señor tira tajos y reveces, ultraja y 
acrimina, y despues de estas operaciones serà preciso decirle: Señor Quijote 
guarde V. su lanza o lanzeta; mire que lastima à personas à quienes V. debe 
respetar por que saben lo que se hacen.

Pasemos al segundo extremo de nuestro argumento; esto es, ó en juicio 
del dicho Vicario no es ignorante de las Bases del Congreso el Sindico 
General que pregunta, ni tampoco las Autoridades que responden; y bajo este 
supuesto, ¿Como debe considerarse un Magistrado que se entromete á exigir 
declaraciones sobre asuntos de alta gravedad sabiendo que no tiene titulo 
legitimo para esta inquisicion? ¿Como se deberá llamar este procedimiento? 
¿Y en este caso los Cabildos y Curas que se hallan convencidos de la 
ilegitimidad de Autoridad para inquirir y con todo se prestan á la voz que 
oyen, concurren, y cooperan á la ejecucion de la obra, con que nota deberán 
ser tildados? Responda y siga nuestro venerable emprendedor haciendo 
pedazos cuanto encuentra, y desenvolviendo su talento extraordinario: Señor 
Vicario, esto no es levantar planes, y mire lo que habla y escribe.

Amigo querido, es preciso tener paciencia para sufrir aguaceros de esta 
naturaleza; pues una sola es la nuve preñada que despide piedras y peñascos 
para descalabrar Curas e Cabildantes. Pasemos al segundo paragrafo 
donde nuestro enigmatico y sombrio Vicario pretende hacer resaltar mas 
la oficiosidad del Exmo. Sindico recurriendo al Diputado Representante, 
por quien, como organo mas natural, pueden elevarse las alabanzas ó 
sindicaciones que mereciere el Exmo. Baron de la Laguna. Valgame Dios 
con obscuridades tan densas! Ya está elegido el Diputado, y diga ahora el 
Señor Vicario ¿Quien lo ha de instruir para elevar las querellas á la Asamblea 
General? ¿ Será el Sindico General del Estado? Parece que no, pues éste debe 
ser mudo, segun dice nuestro sabio Vicario, pues no tiene titulo ni para 
preguntar, ni intervenir en este asunto.

Y quien? ¿Serán los colegios electorales? Parece que tampoco; pues las 
funciones de estos ciñe, y circunscribe la ley al solo acto de nombramiento, y 
no pueden abansarse mas allá de la linia que les señala la Soberana resolucion.

Amigo: yo me pierdo en este laberinto en que me ha metido el Señor 
Vicario, y no sé por donde salir, pero me consuela algo el articulo 9 del 
Capitulo 4. de elecciones de Diputados; que asi dice: los Cabildos de 
las provincias darán à los respectivos Diputados instrucciones sobre las 
necesidades, y mejoras de sus distritos.

Qué le parece? ¿podremos salir de esta troya guiados por el Vicario de 
Guadalupe? Yo soi de parecer que corremos todos por un circulo vicioso 
del que no salimos aunque hacemos esfuerzos para ello; quisiera tener á 
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la presencia al Señor Vicario, y repetirle mi Catecismo de preguntas. ¿Los 
Cabildos de los pueblos no son los que han hablado ahora á invitacion del 
Señor Sindico? ¿No han expresado libre, y espontaneamente sus sentimientos 
relativos á los asuntos que dieron merito á la comunicacion oficial? ¿O el 
Señor Vicario presume, que por que el Sindico como Procurador General 
invitó á las Autoridades, estas fueron atacadas en su libertad para hablar? 
Yo le aseguro que por lo que he visto, tanta libertad han tenido para 
expresarse los Curas y Cabildos, como él para imputarle ilegitimidad para 
velar sobre agravios de las autoridades de los Pueblos cuya paz y prosperidad 
procura como Sindico Procurador General. Pero no puedo olvidarme de las 
expresiones netas de mi Vicario – para elevarse las alabanzas ó sindicaciones.

Amigo: yo aprendi en algun tiempo que una cosa es el hecho laudable, 
y otra la alabanza, y en el oficio circular del Sindico solo se habla de hechos 
que consten, prescindiendo del derecho que aquellos tienen á la alabanza, ó 
al reproche, ó sindicacion.

Hemos descendido con demasiada celeridad al paràgrafo 3.° del oficio 
de nuestro Vicario: en él veo que este Cura se reviste de todos los fueros 
de su dignidad para sostener sus prerrogativas como persona publica, é 
igualmente el decoro y decencia del Santuario de la Divinidad, y que al mismo 
tiempo confiesa que son muy poderosos los motivos que le han obligado á 
sepultar en silencio las amarguras de su corazon a este respecto, y tambien 
sus sentimientos. Salga, pues, à la palestra nuestro injuriado Cura, y diga 
los motivos muy poderosos de que habla, y que le obligaron à callar. ¿Pesan 
mas en su conciencia que el decoro y decencia del Santuario de la Divinidad, 
las prerrogativas y fueros que tiene, y que non son suyas sino del Estado a 
que està adscripto y pertenece? ¿Si ha tenido y tiene libertad para estampar 
su oficio contestatorio, y ninguna causa le ha obstado el hacerlo, como 
se confiesa sucumbido al poder grande de unos motivos para ocultar sus 
amarguras? ¿Asi como habló al Señor Sindico por oficio para desconocerlo 
por que no le manifestó sus sentimientos para consultar la decencia del 
Santuario? ¿Que menos valor se requiere para lo uno que para lo otro? ¿Y 
la conciencia? Con que V. no puede ser espectador indiferente que el Señor 
Sindico se ingiera sin titulo en asuntos que tienen tanta trascendencia y lo es 
en materias tan sagradas en que solo por callar es un transgresor clasificado. 
Mi Señor Vicario, es necesario como dije antes tener paciencia para sufrirlo: el 
concepto general que se merece el Sindico del Estado, su educacion delicada, 
su religiosidad, su adhesion al òrden, y todas esas “distinguidas calidades” 
que V. le atribuye, parece que abren la puerta para oir las reclamaciones de 
un Cura que está lleno de amarguras.
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Amigo: asi le hablaria yo a este Señor Vicario si tuviera la satisfaccion 
y confianza que él tiene para tratar como lo hace al Señor Sindico, y demas 
Señores Curas y Cabildos.

Sigamos adelante y no perdamos de vista su oficio: en este dice 
seguidamente, que como no habia de conjugar sus reclamaciones sobre 
objetos de “preterito perfecto” sino de “futuro” (no sè si imperfecto) es 
probable que jamas llegaria á elevarlas mayormente viendo á los dignos 
Representantes del Grande Imperio llenos de prevision entrar en los intereses 
de la Provincia, enjugar sus lagrimas, previniendo males, y preconociendo 
la voluntad general aun antes del nombramiento de su Diputado, sancionar 
su confederacion, y sangeando los cimientos de la prosperidad general en la 
division de poderes.

Aqui caemos en las llamas queriendo huir de las brazas, e este es graznido 
peor que los primeros; lo que me mueve á risa es, que este Señor Cura en 
medio de todas sus cosas, ya de la sepultacion de sus sentimientos, ya de 
sus amenazas de reclamaciones, ya de su opinion en no elevarlas, ya de la 
esperanza del remedio de manos de la Representación Nacional, ya en fin de 
todo lo que tiene en sus sesos; veo, digo, con mucha risa, que él hace papel 
de mudo, pues lo que desea, y quiere que se haga, debe venirle á las manos 
con solo su querer, sin hablar una palabra.

Pero, amigo, á tener virtud de hacer hablar yo le ponia sobre la lengua 
un poco de saliva virtualisada para que se desatase como loro, y nos hiciese 
entender aunque fuera unicamente lo que le habian sugerido. El dice, que 
probablemente jamas reclamaria, para preservarse de los males futuros por 
que la Representacion nacional ha entrado en los intereses de la Provincia, 
que previene males, enjuga lagrimas; etc. ¿y cuales son estos males, que le van 
a venir, ò teme que sobrevengan? ¿y de que alta gravedad los considera, que 
dicen oposicion con los intereses de la Provincia, que supone vulnerados, y que 
las Autoridades, que las rigen, igualmente no tienen la ciencia de prevenirles, 
ni enjugar sus sollosos? Esplique el Señor Vicario la trascendencia funesta de 
estos males, que han de llover sobre la Provincia, y que aqui no los preeven 
las Autoridades superiores ni Gefes, ni Generales, ni pueblos, y si los preeven 
no quieren prevenirlos, y por consiguiente vamos á padecer á lo gallo ciego.

Amigo: el Vicario debe abrir escuela para enseñar a preever, y nos debe 
poner la Cartilla en la mano ¡Ay! Y que azotes no nos daria este buen Maestro; 
yo estoy seguro, que por rudo é inepto recibiria un ejercicio cotidiano.

Soy de parecer, que la caridad le obliga á indicar los males que preeve, y 
están encontrados con los intereses de la Provincia; por que puede tardar algun 
tiempo en que la Representacion Nacional libre sus Soberanas resoluciones 
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para remediar los presentes, y prevenir los futuros como sabiamente lo 
expone en su oficio, y esto es de temer, por que Jefes, Generales, y pueblos 
ni preeven, ni pueden por esto mismo precaverlos; por una consecuencia 
forzosa deben permanecer mudos, como lo hace nuestro Maestro proveedor, 
que solo se contenta con hablar á medias asustandonos con un cuco, que 
nos hace temblar.

¿ Y? asi nomas hemos de aguardar el santo advenimiento del remedio 
de las Cortes sin que nadie hable, represente, eleve o grite? ¿y este grito, 
elevacion, o representacion no debe girarse por los modos, y medios, que 
previene la ley? Yo me confundo cuando veo que mi Reverendo Vicario 
pone al Sindico General, y à los Exmos. Generales de las Tropas Imperiales 
en estado de quitarles el habla y privarlos del sentido, y estoy por asegurar 
que tiene alguna virtud oculta preternatural para transtornar aparentemente 
todos los objetos, y hacer fantasmagorias.

Ello es cierto, que los males han de venir segun su juicio, y es de necesidad 
preservarse de ellos; tambien es cierto, que las Autoridades que sostienen 
el orden no los preeven; por que a preveerlos aplicarian con oportunidad 
el remedio, y de no hacerlo cargarian con una responsabilidad remarcable 
indigna del alto caracter de que tenemos tantas pruebas á nuestro favor; 
tambien parece cierto segun su obscuro modo de explicarse, que estos males 
chocan con el interes general del Estado, hacen derramar lagrimas, y producen 
cuanto quiere que produzcan en esta Provincia.

Y es Posible, mi amigo, que todos andemos con los ojos enjutos y muy 
contentos? ¿que nuestros dignos, y sabios Gefes militares y politicos no 
alcancen à ver ni con anteojo de larga vista la triste situacion que nuestro 
nuevo Profeta nos anuncia? Es posible que el interes general del Estado se 
halle invadido, y ninguna autoridad salga á defenderlo? Digame V. por que 
conductos subterraneos se habrá hecho la agresion, que ya da por calificada? 
Debemos suponer, que el anunciador tiene en conocimiento motivo fuertes, 
que fundan la previcion, y que debe denunciarlos à quienes compete el vigilar 
por la conservacion del orden, y de la Justicia.

Es verdad, amigo, que él nos responderá, que los dignos Representantes 
del grande Imperio interesados en la prosperidad general del pais, son los 
destinados para poner un dique á los males futuros, enjugando lagrimas, 
preconociendo la voluntad general antes del nombramiento de Diputado, 
sancionando su confederacion, y otras mil cositas de mucho gusto, con que 
concluye su paragrafo tercero.

Esta es la Sacristía à donde se acoge nuestro melancolico Cura con su 
cára de llanto y haciendo pucheros; pero y entretanto? No hemos de creer 
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sus baticinios? O dígame V. con sinceridad ¿estos males habran resultado de 
la confusion de poderes, que él solo siente? ¿de no preconocer la voluntad 
general del estado? ¿de no establecerse el sistema confederativo?

Que le parece amigo? esto es lo que él espera de la Asamblea 
Constituyente, y con estos pasos supone en su oficio enjugadas las lagrimas, 
prevenidos los males, establecida la prosperidad del pais, y acalladas sus 
reclamaciones. Pues si es asi vamos al caso ¿y quien le mete a este Don 
Juan Copete ingertarse en asuntos que ni se le preguntan, ni se le consultan, 
ni hay necesidad de inquirir su parecer? ¿Si le preguntan sobre hechos 
determinados, si sabe, ò le constan, á que responde sobre cosas tan inconexas è 
impertinentes? Si quiere instruir al mundo politico y diplomatico e iluminarlo 
con sus luces, escriba por separado sus discursos, è iremos á beber su doctrina 
aunque nos ataques alguna apoplegia.

  El se lamenta de los males que parece parten de este principio –confusion 
de poderes –¿y digame amigo, el poder Legislativo en quien reside? ¿No es 
en la Asamblea General Legislativa? ¿Y el Judiciario? ¿No es en las Exmas 
Camaras y tribunales? ¿Y el Ejecutivo? No es en la Autoridad Suprema que 
hace ejecutar, cumplir y guardar los Soberanos decretos, leyes, y demas 
resoluciones de la Soberania? Yo le diria mas á este mi Vicario, que el muy 
ilustrado politico Mr. Clemont Zonerre [Clermont-Tonerre], que pereció en 
tiempos de la revolucion dejó sabiamente escrito que aun debia distinguirse 
el poder Real del Ejecutivo. Hay, dice, en el poder Monarquico dos poderes 
distintos – el Ejecutivo, revestido de prerrogativas positivas; y el poder Real, 
que se sostiene por las memorias y tradiciones religiosas. El poder legislativo 
reside en las Asambleas representativas, con la sancion del Rey; el ejecutivo 
en sus Ministros; el Judiciario en los Tribunales: el primero hace las leyes, 
los segundos proveen á su ejecucion general; el tercero la aplica á los casos 
particulares.

El Rey está en medio de estos tres poderes, y es una autoridad 
intermedia sin un interes bien entendido en descomponer el equilibrio, antes 
bien teniendo por el contrario todo interes en conservarlo; esto es que un 
poder no trastorme al otro, sino que todos se apoyen, se entiendan, y obren 
simultaneamente estando á la mira de la regularidad de sus movimientos, y 
aplicando su accion hácia donde lo exiguiese el imperio de la necesidad, como 
que ejerce un poder neutral entre los tres poderes preservando, y reparando 
sus choques si declinar en hostilizacion.

Vea, el Sr. Vicario, en mi juicio la base de toda organizacion politica 
monarquico constitucional. Yo respecto la erudicion de Clemont, y 
respetándola mi entendimiento sigue el rumbo que mejor le parece en medio 
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de tantas opciones y sistemas que tenemos los particulares que discurrimos y 
hablamos á solas; pero no hay que perderlo á mi Vicario de vista por que me 
divierto mucho sacándolo á bailar supuesto que él ha ganado la palmeta en 
llevarse por delante Curas y Cabildos de la Provincia y Sindico General dando 
una contestacion celebérrima que debe archivarse para perpetua memoria.

Demos fin á este tercer paràgrafo consolando á este Vicario con que 
tenemos la division de poderes: y que la confederacion que desea es obra 
que debe venir, si conviene, de manos mas altas, por que las suyas, aunque 
sagradas, no estan destinadas para dar esta clase de lecciones: los sabios 
Gavinetes sabrán dar direccion y organizar sus gobiernos á la vista de las 
oscilaciones del mundo politico.

Pasemos al Ultimatum de su oficio: comienza hablando de la digna 
subdelegacion del Sindico General hecha en el Señor Doctor Oves; 
contrayèndose à las quejas de èste á la Asamblea General contra el Sr. Baron 
de la Laguna, habla de los motivos de credibilidad, que se merecen las quejas 
por las virtudes, madurez, y talentos del Subdelegado; calidades que dieron 
merito à que el Sindico le confiase la subdelegacion, y por que tampoco se 
hace creible haya dado el querellante este paso por motivos innobles, y sin 
sólidos fundamentos.

¡ Brabo!: mi amigo; aqui parece que este buen hombre desenvuelve lo 
que tiene escondido y abriga en su pecho: aqui se tocan como con la mano 
resentimientos que es preciso explicar; los talentos, ilustración y distinguidas 
calidades del Sindico General no fundan motivo de creencia de la rectitud 
legal de la inquisicion que hace, y la madures y virtudes del Doctor Oves la 
fundan y por eso las cree.

El que delega la comision no merece credito, y lo merece el Subdelegado 
y Comisionado; el primero lo tenemos à la frente de los Pueblos con cargo 
de procurar su utilidad; el segundo está á muchas leguas de distancia: los 
informes ó noticias desagradables de que habló el Sr. Vergueiro en el debate 
de sesiones del 30 de Septiembre son de Montevideo que tenia en su seno un 
partido, que estaba en choque con el General Lecor, y aquellas debian ser 
sobre los hechos, que debian perpetrase afuera en la campaña, mayormente 
sobre los descomedimientos à Curas, Cabildos, y Gefes militares, ò no 
respetar Autoridad alguna; asi es que á propuesta del Señor Presidente de la 
Asamblea se decidió en la misma sesion el oficiar al Gobierno para tomar 
en conocimiento los negocios Cisplatinos, de cuyo estado habia noticias, en 
que se interesaba la Representacion Nacional; aprobandose todo esto sin 
divergencia de opiniones, como también la mocion del Señor Alencar sobre 
una comision especial ad hoc.
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Ahora, pues, el Señor Sindico toma informes, pide à Curas, Cabildos, 
Gefes militares le instruyan sobre los puntos que interroga, como que es el 
atalaya, y Centinela que debe defender los derechos del Estado, oir sus quejas, 
y agravios y mirar por la felicidad y paz general etc.

Y en este caso ¿por que el señor Vicario creé que las quejas de 
los informantes de Montevideo arrojan sólidos fundamentos, para ser 
consideradas, y hace una suposicion contraria con respecto à las contestaciones 
que dan los Curas, Cabildos, y Autoridades, sobre quienes debia haber recaido 
el agravio, y quienes debian haber sufrido el descomedimiento?

¿ Que ? ¿No tiene seso para discurrir que hacer creibles los sólidos 
fundamentos para las quejas es hacer increible la sinceridad, y verdad de las 
contestaciones de las Autoridades, que hablan conforme á lo que sienten, 
ven, y han tocado en el largo periodo del Gobierno del General Lecor?

Y este nuevo agravio es capaz de resarcirlo el Xavier de Guadalupe? Pero 
este famoso sabio no se contenta con esto sino que le enseña al Sindico General 
el sendero que debe andar, y el modo como debe proceder; le instruye que 
se dirija al Señor Doctor Oves, y el modo es pidiéndole antecedentes. ¡Que 
leccion tan luminoza! ¡Vaya Señor Maestro! Se conoce la extension de sus 
conocimientos que à todos nos asustan, y nos ha dejado pasmados: ha sido 
este un ayazgo importante que debe ser conservado por la utilidad comun.

Concluyamos, Amigo, esta observacion breve; este hijo espurio de 
Minerva dice que vive la mayor abstraccion de los asuntos que no le competen, 
y que en su ministerio jamas ha necesitado el ocupar la atencion del Sindico 
General. ¡Valganos Dios con vueltas y revueltas, tropicones, y descalabros 
de nuestro Vicario! El vive abstraido de los asuntos que no le competen, y 
diga este Don Juan Copete ¿que le compete á él hablar de todo lo que habla 
en su desatinada contestacion? Quien le mete tomar la pluma para insultar à 
las Autoridades del Estado que cada una ha contestado lo que le ha parecido, 
y han hablado con libertad, contrayendose á lo que se trataba de aberiguar?

Quien le mete á este Tomas Copete el hablar de preconocimientos de 
voluntad general de confederacion, de divicion de poderes; si ni se le habla 
de esto, ni sele ha pensado el hablarle?

¿Qué? ¿se ha figurado D. Tomas Sirindico, que estamos para oir por 
primera vez esta voces, y esa pomposidad de principios, de que estamos 
cansados de oirselos hablar à los modernos politicos, y de los que han abusado 
tambien los genios de la inquietud en estos ultimos tiempos con perjuicio 
del orden social, y de los derechos sagrados de los Tronos, cuya estabilidad 
ha sufrido fuertes baibenes, como la sabia experiencia lo ha de mostrado à 
todos los Monarcas del Mundo?
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¿Y que gallo, le cantó el cocorocò de que nuestro Soberano y Augusto 
Emperador (a quien Dios conserve) está para adoptar esos principios, que 
él predica, y los que à su sabio Gavinete le son demasiado conocidos, como 
tambien le son los usos, costumbres, caracter y habitudes de los habitantes 
del nuevo Estado Cisplatino, cuya consideracion ha sido siempre la base 
sobre que han levantado, leyes, reglamentos, y toda organizacion política 
ya bajo Monarquía Constitucional, ya absoluta.

¿Quien le mete à D. Xavier Copete el despedirse á la brusca de la 
autoridad superior, y del respetable público suponiéndolo al Señor Sindico 
una persona innecesaria para el?

Digame este, que en todo se entromete ¿por que no ha necesitado hasta 
ahora el ocurrir a la Autoridad del Sindico General por eso se ha de retirar 
dándonos las espaldas, y meterse en su sacristia? ¿Por qué pues no lo ocupó 
para reclamar la decencia y decoro del Santuario, y el sosten de sus fueros, 
y dignidad? ¿El Procurador General por ventura no posee segun él, y todos, 
“distinguidas calidades” y el Señor General Baron de la Laguna, no está en 
posecion de una politica sabia, por lo que se ha hecho la admiracion de todos?

Confieseme el entremetido que el que se halla en aflixiones desea cuanto 
antes tocar el tèrmino de sus padecimientos; su estado es violento y forzado, 
y como sus males son de individuo debe oportunamente ponerse en manos 
de un poder “ilustrado, de talentos, y distinguidas calidades” para que lo 
extrahiga de sus penalidades aflictivas. ¿Y por que no lo ha hecho? ¿Y en este 
caso la necesidad no manda buscar el remedio? ¿Y por que no lo ha hecho 
se ha de despedir como se dice à la francesa ó á la diablesca? Que bien venia 
el decirle despues de haber concluido y firmado su célebre informe ¡adiosito 
flor de yuyo! todo lo que escribes es tuyo.

Amigo: este si que es bonito modo de afeitarnos a todos los vecinos 
que formamos esta masa de poblacion de la Provincia, que respetamos las 
Autoridades, que nos alegramos que en la campaña se conserve el orden y la 
tranquilidad, y que vivimos lejos de los alborotos y las guerras desastrosas.

Mi amigo: mis quehaceres no me permiten dilatarme mas por ahora en 
observar este informe del Señor de Guadalupe: le confieso á V. que mientras 
lo ley la primera vez me veia agitado de mil contrarios afectos; unas veces 
me irritaba su lectura, otras me excitaba á risa, en muchas quedaba suspensa 
mi alma, y en medio de esta alternativa me resolvì entretenerme y hacer à V. 
una relacion de cuanto se me venia á mi caletre.

V. sabe cuanto amo el orden, y que los hombres de bien, de merito, y 
virtudes sean respetados, y he desahogado mi corazon, à quien no han dejado 
de herir las avanzadas expresiones de este Vicario.



694

Como V. vive en Corte tiene oportunidad para remitirse algunas cositas 
que digan relacion con los iluminados, ò carbonarios, ò sofistas, ò demonios; 
pues estos son una clase de éntes que la Providencia los ha permitido para 
enseñarnos á vivir con cuidado, y alerta, y que en tanto deben ser permitidos 
por las Autoridades en cuanto no son conocidos.

Yo tengo familia, y quiero mostrarles el veneno para que no lo prueben, 
y el mal debe ser conocido para ser precavido: me gusta mucho oir los grandes 
desatinos de estos alucinados; el respeto que tienen á Weishaupt patriarca del 
ilusionismo, las consideraciones, que dispensan al famoso Xavier Zwach, y 
como hablan estos hierofantas de sus adeptos, é iniciados en sus misterios, 
y proyectos subterraneos.

Amigo: toda precaucion por mas activa que sea, ni es superflua, ni 
demasiada; la secta tiene misioneros Apòstoles en todas partes; tengo noticias 
exactas que en Roma se valieron hace poco tiempo de un Embajador del 
Rey de España; en Petersburgo de un Bossi Secretario de legacion del Rey de 
Cerdeña; y á pesar de su caracter diplomatico fue despedido por Czar Pablo 
de la Corte dentro de 24 horas: sé también que un tal Bonneau fue enviado 
à Siveria, aunque despues fue descubierto en Codenhage; que Doveirier 
atentó contra la vida del Conde de Artois, y que recientemente los “hermanos 
Alemanes” pretendieron lo mismo con Luis XVIII actual reinante.

V. es cristiano, catolico, apostolico romano, tiene una numerosa familia, 
esta tiene una educacion delicada, la tiene V. en esa Ciudad de Montevideo 
relacionada con casas ilustres; pues no hay que perder el trabajo; si V. quiere 
tratarè de cuando en cuando dirigirle algunas reflexiones sobre los papeles 
que le pido.

Le aseguro con ingenuidad que ódio á esa chusma de charlatanes, que nos 
quieren arrancar nuestra feé y meternos en una barabunda de barbaridades, 
como lo han hecho siempre que se les ha dado lugar. A ser inquisidor General 
los ensambenitaba, y los ponía à la publica verguenza.

Aguardo contestacion y resultados para seguir entreteniendo los ratos 
ociosos, que me proporciona la estancia en este lindo pueblo de Mercedes.

Entretanto queda de V. siempre obsecuente Servidor.

El amigo de los Amigos.

Capilla nueva de Mercedes de 15 de Diciembre de 1823.
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Otra conversacion.

SEÑOR IMPRESOR.

Soi el mismo duende que dí al público la conversacion entre dos oficiales, 
y como prometí entonces entretenerlo siempre que supiera algo de curioso, 
allá và esè otro dialoguito tambien entre dos oficiales, que transcribo en 
el propio idioma para que no pierda la energía de la expresión. . . . . . Por 
ahora vá èsta, en adelante irán un ciento como le dige á V. antes, segun 
ocurra, por que yo soi travieso y como no tengo que hacer, me ocupo solo 
en andar oliendo lo que se dice, y con mucha calma lo escribo en mi casa: yo 
á la verdad no soy letrado, ni tengo pariente que lo sea, pero soy plumista, 
jugueton y pendenciero, y en no habiendo algaravia de leyes, allá nos las 
veremos con los doctores.–Al grano, pues, que la paja se la lleva el viento.

Oficial 1.º Então que novidades temos hoje, meu rico amigo.
2º  Hora deixate de novidades: o que importa é hirmo-nos embora, 

o mais pronto possível, porque isto he hum inferno; tudo são encertezas, 
e contradiçoes; o diabo carregue com aqueles que tem a culpa de nossa 
detenção.

1º  Estou por isso meu amigo, estou por isso, porem para facelitar a 
nossa ida, he necessario olhar para o que convem, e para o futuro, por que 
de outra maneira, os nossos enemigos, se aproveitarião da nossa indolência, 
e embaraçarião ou transtornarião nossos planos, e em lugar, de hir-mos 
para, Lisboa, ou para a Bahia, hiriamos para a Ilha das Cobras, ou tal vez 
augmentar a lista das victimas da praia Vermelha.

2º  He verdade meu amigo, tu dizes bem, porem há tanto enredo, tanta 
intriga, tanta patranha, que o homem mais bem disposto, muitas vezes 
agonia-se, e olliando só para o fim esquece-se dos meios . . . . . Os patriotas 
não dormem, os Imperiaes, ou para melhor dizer os Laguninos (1) tecem, e 
intrigão, e nós estámos no meio.

1º  Bem vejo: todos eles são bons meninos, porem he necessário 
destenguillos; os primeiros trabalhão para estarem promptos quando nos 
embarquemos, e entretanto sustentão a openião pública em nosso favor em 

(1) Laguninos chamo eu, aos partidistas do Baraõ da Laguna.
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toda a Campanha, e na Cidade; e os outros trabalhão para que a Divizão 
sirva para os seus projetos, e dissolvela se he possível, e no último cazo fazer 
com que toda elia possa ser transportada em duas Sumacas*.

2º  Em duas Sumacas forte estupidés, e quem foi o autor de tão peregrina 
invenção.

1º  Dizem ser hun tal Sogeitinho, chamado João Barrigão, isto he 
seguindo o que me escreve hum amigo de Buenos Ayres, o qual vio o original 
na imprensa do Argos.

2º  João Barrigão, . . . João Barrigão, e quem he elle? se a figura 
corresponde ao nome, deve ser muito galante.

1º  Eu não conheço o tal menino, e só sei que este foi o que escreveu a 
Buenos Aires, que em Montevideo não havia partido de opozição, ao General 
Lecor, e que o Conselho Militar era composto de meia duzia de rapazes de 
cabeças esquentadas, que não sabião, o què faziam, e que os Americanos, 
estavão interessados no triunfo da cauza do Brazil. Também he o autor, de 
muitos outros remetidos injuriozos, à Devizão de V. R., que o Argos incerio na 
sua folha, quando ainda tinha os olhos fichados, porem agora já o conheceu 
porque abrio os 100 olhos, e portanto prencipia a ver claro, e se não; lê o seu 
numero 81, e vê os ellogios que tributa a Devizão, ao nosso Commandante 
atual, e a justiça que faz aos nossos sentimentos, e comportamento.

2º  Dizes muito bem, nunca te vi fallar com tanto juízo; porque ainda que 
eu não tenho, muito talento cà na minha curta enteligencia, sempre julguei 
que a cauza dos Portuguezes Europeus, e a dos Americanos Espanhois, tinhão 
muita analogia, nos seus meios, e fins, e bem pelo contrario a dos Imperiais 
tanto em razão dos enteresses particulares, como pelo interesse geral, e 
político: os Imperiais são os únicos enemigos que esta Província conhece 
desda sua fundação; elles são quem a tem a solado, quem lhe tem roubado 
todo o gado da Campanha; estas violencias tem produzido entre os abitantes, 
e elles hum ódio, irreconciliavel, e por tanto um dezejo de vingança. Nos 
pelo contrario, não temos roubado o Campo, e na Cidade, não só temos 
respeitado as pessoas, e propriadades, mas até lhe temos dado exemplo que 
sejão laboriozos; os nossos Soldados, não só se não têm prostetuido, mas 
athe se têm sogeitado ao trabalho, a maior parte das quintas, e chacaras que 
rodeião a cidade, por elles tem sido cultivadas, ganhando hum modico salario; 
dentro da cidade muitos tem exercido os officios de pedreiro, carpinteiro, 
alfaiate, çapateiro, e toda qualidade de trabalho com tanta utelidade para 
os vezinhos, o que tem feito dezaparecer a antepatia que houve sempre entre 
Portuguezes, e Espanhoes; esta he a milhor testemunha da sua honra.

1º  Isso hé uma verdade incontestavel.
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2º  O referido he só respeito ao interesse particular; – Examinemos agora 
o aspecto politico; segundo todas, as nossas declaraçoens, os habitantes desta 
Província veem que o nosso unico fim he voltar nossa Pátria com honra; que 
não temos ideias, de dominação, e que em quanto aqui estivermos o Paiz será 
regido por huma constituição liberal, e sabia: os Imperiaes pelo contrário, 
elles querem dominar esta Província, sogeitala por força, a hum Imperio que 
athe agora é tão imaginário como a Ilha de Baratària, que Dom Quixote, deu 
ao seu Sendeiro Sancho; envolvela nas dezordens, e atrocidades da espantoza 
revolução que vai a sofrer o Brazil, e tudo isto so pelo capricho e interesse 
particular de quatro homens, que por seus crimes e prostetuição não podem 
ja viver entre os seus. Esta Província que tem feito tantos exforços, e tanto 
tem sofrido para sacudir o jugo, de huma Nação grande, e respeitavel como 
a Espanha, quereria agora sogeitar-se aos Brazileiros, e ao fero dispotismo 
do que quer ser seu Imperador, ve este paralelo, e que dizes a isto?

1º  Bravo meu rico amigo, bravo; agora sim que eu digo que tu és o 
Rapas de mais juizo que ha na Divizão, e que tens pelo menos tanta vista 
como o Argos.

2º  Agora que me falas no Argos, vou emviarlhe huma carta para 
que ensira no seu periodico, cuja me mandou huma pessoa respeitavel de 
Canelones, e huma relação de muitas outras, Testemunhas occulares, sobre 
a maneira com que têm feito aclamar o Imperador nos Povos da Campanha, 
porque he a cousa mais curiosa que eu tenho visto na minha vida.

1º  Então como foi isso.
1º  Pois não sabes; chegou o Marques a Canelones com cem homens, 

e de acordão, com o Alcaide do Povo fez citar, os vezinhos para que se 
apresentassem em a caza do Cabildo e assinassem hum termo em que 
reconhecião o Imperador; cujo termo jà trazia feito de São Jozè, porém 
os vezinhos não quizerão saber disso, e nem hum deles apareceu na tal 
assemblea, huns esconderão-se, e outros mandarão-se mudar, para evitar 
hum tal comprometimento, e que pensas tu agora que o Alcaide fizesse para 
se livrar desta inroscada?

1º  Faria novas intimaçoes.
2º  Fez porem sem fruto, e agora?
1º  Mandaria patrulhas para fora para agarrar os fugitivos.
2º  Mandou porem não encontrarão nem hum.
1º  E então que diabo fez?
2º  Daste por vencido?
1º  Dou.
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2º  Tu és hum pobre homem; pois sabe que nem Richelieu nem Pit, nem 
Meternich; tiveram mais feliz lembrança; ouve, e confessa a tua pequenez. 
Aconteceu que na quelle dia tinha morrido a filha de um vezinho respeitável, 
que devia ser enterrada no dia seguinte; porem o alcaide, fez com que fosse 
enterrada no mesmo dia, e convidou todos os vezinhos para assistir ao enterro, 
e quando estavão no funeral, formou a tropa em duas linhas huma em cada 
parte da porta da Igreja, e mandou hum piquete para a porta da sacrestia, 
para que nenhum pudesse escapar do laço; dentro da Igreja estavão dezoito 
homens, e como acabado o enterro tinhão que sahir, tiverão que ceder à força, 
e deixar-se levar em triunfo à casa do Cabildo onde lhes fizerão assinar o 
termo de reconhecimento; à porta da tal caza havia hum que carregava um 
lenço cheio de fitas verdes; e à medida que hião sahindo lhes dava as boas 
tardes, e os enfeitava com o laço no braço, o que todos recebião com tanto 
gosto como hum cão huma pedrada.

1º  D’essa maneira podião tambem aclamar-se Rei d’Argel porque á 
aclamação he feita com toda a liberalidade.

2º  Sim meu amigo, mas a fortuna he que não ha todos os dias enterros, 
e em todos os povos da campanha; D. Frutos Riveiro dizem, que foi fazer 
o mesmo a Maldonado, mas he couza prodigiosa que nestes vinte dias, não 
tem morrido nenhuma pessoa naquella cidade, nem em outros pontos da 
campanha, e em lugar de morrer, reçucitão.

1º  Reflexione agora que essa carta podiamos mandala imprimir em 
Montevideo; aqui imprimem todas as sotilezas do engenho (e os orneios 
dos barros) e o producto da venda devidilo-hemos entre ambos, porque ja 
ha poucos tolos que deem papeis de graça; e isto não é roubar B. . . . . . . 
porque eu tenho necessidade de dinheiro.

2º  Pois bem toma lá, e faze-a imprimir prompto.
Hasta aquí pude yo oír, porque siendo ya tardecito se separaron los 

dos oficiales, tomando el primero para la imprenta, probablemente á hacer 
imprimir la tal carta, de la aclamacion, sepulcro imperial, y otras curiosidades 
que sin duda saldrán á luz segun lo exija el compromiso en que he entrado 
contigo querido público de instruirte y advertirte.

EL DUENDE EXENTERO.

MONTEVIDEO: IMPRENTA de Torres.
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PROSPECTO.

Tendo ultimamente sido emitidos 
pelo General Lecor e seus Aderentes, 
vários papéis em que aparece o espírito 
de traição, e aleivosia com que pretende 
macular o nobre Sistema constitucio-
nal, devida obediência, e lealdade que 
a Divisão de Voluntários Reais de El 
Rei jurou invariavelmente tributar a El 
Rei, e ao Soberano Congresso; e vendo-
-se nos Diários do Governo do Rio de 
Janeiro a calúnia, e a falsidade vulne-
rando o crédito de Soldados dignos de 
se indicarem como modelo da virtude, 
e prudência em circunstâncias talvez 
nunca vistas: nos comprometemos a dar 
á luz um Periódico semanal com o título 
de –Semanário Político de Montevideo – 
com o único fim de obstar que a verdade 
seja ofuscada pela calúnia, e a razão 

pela iniquidade. Nele se comunicarão 
todas as notícias que se possam haver, 
tanto da Província como estrangeiras, e 
com especialidade as correspondências 
Oficiais que ocorrerem. Não se admitem 
por ora comunicados alguns, exceto 
aqueles que forem contra os Redatores 
do mesmo Periódico, que esses logo 
serão inseridos (sendo na forma da Lei); 
porem far-se-á menção de todas as novi-
dades interessantes que se nos dirigirem 
em Carta assinada por pessoa fidedigna. 
Sairá todas as quintas feiras.

Todos os Senhores que quiserem 
subscrever para o mencionado Periódico 
o poderão fazer na Rua do Forte na Loja 
de Livros do Senhor Yañes. Montevideo 
11 de Abril de 1823.

IMPRENTA DE TORRES.
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A
SINGELLA VERDADE

AOS

BRAZILEIROS.

Quando os homens por maldade, ou interesses particulares ofuscam a 
verdade, e querem adquirir prosélitos pela carreira criminosa da aleivosia, 
cumpre aos inimigos de um tão pernicioso sistema desmascarar o monstro, 
e apresentar com toda a simplicidade a boa fé com que havemos sempre 
obrado, ou já tenha sido para com as tropas Brasileiras, ou para com estes 
habitantes; e esperamos por isto que em nenhum tempo seremos tachados 
de ambiciosos, hipócritas, ou disfarçados inimigos da razão, e da justiça: 
partindo dos princípios que sempre tivemos arreigados em nossa alma – o 
amor aos outros homens, o respeito à virtude, e a felicidade de nossa Pátria – 
tratamos de recordar aos Brasileiros em geral o nosso comportamento militar 
e civil desde que por destino, ou fatalidade nos coube romper o silêncio que 
por sistema guardávamos, mas a que a necessidade nos obrigou; e será nossa 
narração tão concisa e sucinta como poder ser, e tão fiel que em qualquer 
tempo possa comprovar-se.

Desde que no Brasil soou a trombeta do queixume Brasileiro e que seu 
Eco se ouviu em Montevidéu, começou-se a alterar a boa paz [,] a invejada 
harmonia que reinava entre todos os indivíduos da Divisão dos Voluntários 
Reais de El Rei; foram daqui que partiram os ódios, os sarcasmos, impropé-
rios, e calúnias levantadas contra aqueles que abrigando no peito a fidelidade 
e honra inerente aos Portugueses, e que quase sufocado de dor o coração, 
auguravam, mas em silêncio, que os queixumes viessem a ter o desenlace 
que mostrou o Decreto de 3 de Junho de 1822. Foi então reconhecido, que 
a nova ordem de coisas que no Brasil se preparava, prejudicava os interesses 
do Reino Unido alterando a integridade da Monarquia; e como era óbvio 
que aos olhos da Nação e do Rei se podiam apresentar como criminosas as 
Tropas que formam a Divisão dos Voluntários Reais pareceu que a Divisão 
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devia dar um testemunho irrefragável do sentimento que a penalizava, e 
ser este tão extensivo como eram os deveres que a prendiam com toda a 
Monarquia; e por isto foi que se achou justo, honroso, e preciso que a Divisão 
declarasse seus sentimentos, como fez pela Proclamação de 28 de Junho, e 
convidasse a todas as classes para proporem o meio de isto melhor se fazer. 
Se a Proclamação tratou simultaneamente da Divisão, e da Província foi 
porque clandestinamente se havia querido coligá-la com o Brasil, negócio que 
o Barão da Laguna solenemente protestou ignorar, e por isto fez persuadir a 
quem assinou, que era a cabala, e a ambição de alguns que com ela preten-
diam especular fortuna, quem a havia envolvido em negócios, que sem falar 
da inconsequência, lhe não convinham, e em que ela não queria figurar. A 
Proclamação surtiu o desejado efeito e fez aparecer todos os militares, e os civis 
especuladores tais quais eles eram, e por isto deveu convencer Sua Majestade 
que pelo menos não era toda a Divisão quem auxiliava a marcha rápida da 
independência do Brasil, e que portanto ela merecia ser considerada fiel, não 
só por Sua Majestade mas pelo Ministério do Rio de Janeiro, pois que ainda 
que os Brasileiros se julgassem, e se julguem com direito de se constituírem 
independentes, de certo os homens ilustrados hão de confessar que isto só pode 
ser permitido aos filhos do Brasil, mas não à força armada Europeia que se 
achasse no seu território, e muito menos aquela que existia, e existe em terra 
alheia: nestas circunstâncias, e depois de haver declarado que nenhuma parte 
tinha na marcha empreendida no Rio de Janeiro, que devia fazer a Divisão? 
Não seria por todos os meios, ainda a troco de alguns sacrifícios, para manter 
aquela boa inteligência, aquela amizade e harmonia adquirida em seis anos de 
trabalhos e fadigas militares, que como irmãos haviam repartido Portugueses 
Europeus e Brasileiros, deixando que os competentes Governos questionassem 
como a ambos conviesse, e sem que ela se intrometesse em nada, por isso que 
a Providencia a havia colocado numa posição em que sem faltar à fidelidade 
jurada estava no caso de em tranquila paz ver decidir tudo? Não foi este, 
diga-o o Barão da Laguna, o pensar daqueles que o rodeavam? E não foram 
por estas fortes razões que com toda a boa fé se lhe pediu, que na qualidade 
de Comandante em Chefe fizesse que entre a Divisão e as Tropas do Brasil 
houvesse a separação precisa para a conservação da boa harmonia? Não era 
este, ó Brasileiros, o nosso interesse? E não mostra isto que a Divisão sempre 
quis que sobre os negócios do Brasil não houvesse contenda na Banda Oriental 
do Rio da Prata? E não foi, enfim, este o motivo que o Barão da Laguna deu 
para a sua separação desta Praça no dia 11 de Setembro do ano próximo 
passado? Não se lê isto, e a palavra de honra que ele deu de trabalhar sempre 
pelos interesses do Reino Unido, firmado em documentos autênticos? Aonde 
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se encontrará, ou poderá alguém mostrar um documento que dê a entender 
que estas Tropas se quiseram envilecer com o negro crime do fratricídio 
voluntário? Toda a correspondência do Comandante das Forças, com o 
Barão da Laguna, não respira senão boa fé, bons desejos de harmonia, e de 
cumprirmos os sagrados deveres que solenemente juramos. Se o Comandante 
das Forças pretendeu fazer a reunião de todos os Corpos da Divisão, e mandou 
para isto três Oficiais à Colônia, que como se fossem criminosos o Barão os 
considerou e tratou, mas que foram olhados como perseguidos impiamente, 
e postos em liberdade por Portaria de 18 de Julho, não atacou nisto os 
direitos de ninguém, e cumpriu como cumpria fazer outro qualquer Chefe, 
e ainda que amargamente se queixou do despotismo praticado, não deixou 
de trabalhar para fazer conhecer, que a tranquilidade, e harmonia era o que 
nos convinha; e para que em nenhum tempo se pudesse alegar ignorância, 
declarou em três artigos, que em 6 de Outubro fez imprimir, quais eram os 
passos que reputava hostilidades. 

Prosseguiu, não obstante, o Barão da Laguna em seu plano hostil que 
desenvolveu em Janeiro, e pelo que se deve supor, deu tais informações para 
o seu Governo, que ali consideraram erradamente que nós erámos inimigos 
dos Brasileiros, e que embaraçávamos a aderência (nunca voluntária, e até 
nunca conhecida) que estes habitantes (isto é todos os Orientais) tinham por 
se unir ao Brasil, quando o que temos pretendido, e pretenderemos é conservar 
nossa honra e dignidade, e proteger os infelizes que buscam a proteção das 
Armas Portuguesas, pois que obrando assim nos persuadimos que acertamos 
com a vontade de SUA MAJESTADE EL REI O SENHOR DOM JOÃO VI 
que em mil oitocentos e dezessete mandou pacificar este País e não conquis-
tar, proteger e não flagelar, como claramente se conhece das Suas Benéficas 
Intenções declaradas pelo Barão da Laguna em mil oitocentos e vinte e um, 
na ocasião em que se congregou aqui o Congresso Provincial.

Não é preciso ter grandes conhecimentos para reconhecer que enquanto 
aqui existem as Armas Portuguesas, debaixo de cujos auspícios tudo se 
governa, o Chefe da Força armada, que o é também do Corpo Civil, deve 
cumprir à risca as Intenções, e as Ordens Soberanas, por cujo motivo ninguém 
tão néscio haverá que nos crimine por abrigarmos os filhos de um País, que 
ambicionam a Liberdade sem infringirem ou atacarem a dos mais, e que 
para usarem, do modo possível, de seus imprescritíveis direitos, formam seus 
planos a abrigo de seus amigos, contra quem apesar de grandíssimos esforços 
de nossos inimigos, não quiseram arremessar as armas, por reconhecerem 
que somos os que obramos de boa fé, e só queremos, como bons Soldados 
desamparar o ponto que Sua Majestade nos confiou, quando Sua Majestade 
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no-lo ordene, e nunca tomar parte em seus contratos sociais, porque para 
serem legais preciso é que sejam feitos no livre azo de sua Liberdade, e por não 
nos querermos tornar odiosos, nem aos poucos que possa haver descontentes.

De tudo o que fica dito na simples linguagem da verdade, se alguém há 
que com documentos possa contrariar, o que com documentos se oferece 
provar, pegue na pena prove-o, que os Voluntários Reais confessarão o que 
negam firmemente, isto é que mereceram que os Brasileiros, ora residentes 
nesta Província, os reputassem inimigos, os sitiassem, os declarassem em 
bloqueio, e os viessem em seus antigos quarteis provocar a derramar sangue, 
obrigando-os a empenharem-se numa luta criminosa que talvez não tarde a 
ser desaprovada por aqueles sábios de quem seu Chefe espera aprovação, 
pois que as ideias liberais que com a rapidez do raio se generalizam no Rio 
de Janeiro, nos deixam, e a estes habitantes esperar, que se declarará como 
injusto o comportamento que se há desenvolvido com estas Tropas, que só 
a obediência aqui as conserva, e com estes habitantes que só livres da força 
estrangeira poderão legalmente dizer o que querem e ser acreditados.

Ficamos convencidos que os homens sensatos atribuíram esta narração 
ao desejo que tem o homem justo de ser conhecido, e o de dar aos demais 
todos os dados precisos para lhe fazerem justiça, e se ela for como nos 
persuadimos, os bons Brasileiros reconhecerão que não foi de bom grado 
que aceitamos a luva que o Barão da Laguna nos atirou, devendo sempre 
confessarmos que desde que abertamente se atacaram nossos direitos nasceu 
em nós o sentimento natural de nos vingarmos, e buscamos para isto todos 
os meios que são dados ao homem para rebater uma agressão injusta, e para 
fazermos sucumbir nosso contrário.

Montevideo Setembro de 1823.

IMPRENTA DE TORRES.





Sem data





707

38

C I E L I T O 
DEL

BLANDENGUE RETIRADO

   No me vengan con embrollas
De Patria mi montonera,
Que para matarse àl ñudo
Le sobra tiempo á cualquiera.
   Cielito, cielo que sí
Cielito de Canelones
Que Patria ni que Carancho
Han de querer los ladrones.

   Bayan al Diablo les digo
Con sus versos y gacetas,
Que no son sino mentiras
Para robar las Pesetas
   Cielito cielo que sí
Cielito del Dios Cupido
Para decir las verdades
Yo nunca licencia pido.

   Dos veces me han engañado
Como á negro de Guinèa,
Y por poquito…. barajo!
No me venden con librea.
   Allá và cielo Señores,
Baya cielito y mas cielo
Por esta vez no me cogen
Aunque pongan ciñuelo

   Sacratea me hizo cabo
Con Artigas jui sargento.
El uno me dió cien palos
Y el otro me arrimó ciento.
   Cielito cielo que sí
Cielito del corazon
Para no pagarme sueldo
Era guena la racion.

   A Blasito hei conocido.
Y tambien á Encarnacion,
Que eran Fejes alentados
Para una degollacion
   Cielito cielo que sí
Mìrame cielo siquiera,
Cuando tomaban la tranca
La pucha! Que polvadera.

   Cansado de padecer
Me retiré del servicio
Con muchos piojos de mas,
Y de menos un oficio.
   Cielito cielo que sí,
Cielito de los Blandengues,
Tambien me falta una pierna
Y me sobran perendengues.



708

Cuatro bacas hei juntado
A juerza de trabajar,
Y agora por que están gordas
Ya me las quieren robar.
   Cielito cielo que sí,
Oye cielo mis razones
Para amolar á los sonso
Son estas regoluciones

   Yo conozco á los Puebleros
Que mueven todo el enriedo,
Son unos hijos de Puta
Ladrones que meten miedo.
   Cielito cielo que sí
Baya un cielo para todos,
Mirá que lindos patriotas
Los Portugueses y Godos.

   La vez pasada anduvieron
Por estos campos de Dios
Gritando paz y sociego
Don Lorenzo y Don Muños.
   Cielito cielo que si
Ay cielito de mi tierra
Si entonces pedian pases
¿Por que agora piden guerra?

   A Vasquez el comisario,
Juan Benito, y Antolin
Desde el sitio tengo ganas
De tocarles el violin.
   Cielito cielo que sí
Alla vá cielo señores,
Si quieren verlos contentos,
Que los hagan Provedores.

   Ojalá salgan á juera
Con toita su pandilla,
Que un remedio hei de enseñarles
Para matar la polilla.
   Cielito cielo que sí
Tan cierto como el miar
Estos son los alcaguetes
De Don Carlitos Alviar.

Basta de cielo señores,
Que la prima me ha faltado.
Y de cantar tan seguido
Me siento medio cansado.
Cielito cielo que sí
Baya un betun por detras
Tres patrias hei conocido
No quero conocer mas.

Continuará.



709

39

Enhorabuena para 
los imperiales.

El Teniente Coronel Ramos, bien conocido en esta campaña, que hace 
mucho tiempo se preparaba de acuerdo con las autoridades de Entre-rios para 
dar la voz en el partido de Mercedes cuando llegase la hora de la PATRIA, 
lo ha verificado ya de un modo imponente, cuyas consecuencias se sentirán 
en breve. El dos del presente llegó al cuartel general de Canelones un oficial 
de Mercedes dirigido á pedir auxilio al Baron de la Laguna con ocasion 
de hallarse del otro lado del rio Negro el referido Ramos, que á su salida 
tenia reunidos mas de docientos Patriotas armados, que se aumentaban 
diariamente. El Baron no quiso desprenderse de fuerza alguna de la poca 
que tiene, y encomendó este cuidado al general Abreu, que para atenderlo 
habrá de dejar al descubierto el Uruguay, para que le pasen cómodamente 
las tropas libertadoras –– Este si que es bloqueo y no los otros. – En hora 
buena para los imperiales.

Montevideo. – Imprenta de Torres.
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[Hymno de un fusilero Civico]
El deseo de oir cantar una marcha nueva analoga á nuestras circuns-

tancias, me estimuló á pasar de los conocimientos y practica que me faltan 
para hacerlo con alguna perfeccion, á componer las ocho estrofas siguientes 
y suplicar a un profesor les acomodar la música que juzgase mas oportuna 
– Concluida ya ésta, y próximo con ella á cantarse los vérsos, para evitar 
trabajo en sacar las copias que han solicitado varios amigos, he determinado 
darlos impresos.

Esta produccion, aunque corta, no carecerá de faltas; pero como se 
dirige á un objeto sagrado espero sea bien recibida por los amantes de nuestra 
LIBERTAD; únicos á quienes tiene el gusto de dedicarla. – Un fusilero Civico.

CORO.
La PATRIA adorada

Vuelva á revivir.

    ¡Oh PATRIA adorada!
Te oyeron ya, sí,
Los heroes de Oriente
En prision gemir,
    Te oyeron y al punto
Se vió repetir
Por todos los LIBRES
Salvarla ó morir.

CORO – La PATRIA adorada &.

    Quien lazos de un fuerte
Supo desasir
Pudiera a un cobarde
La frente rendir?
    Jamás tal oprobio
Se podrá escribir:
Del inclito Oriente
Valientes decid.

CORO – La PATRIA adorada &.

    Si gime el esclavo
Uncido al Brasil
Vendiendo su Patria
Con infame ardid;
    Exista enlodado
Mas ¡ay! tema, sí,
Funesto presagio
Que se ha de cumplir

CORO – La PATRIA adorada &.

    ¡Oh, hijos de Oriente!
¡Oh, hijos del Cid!
En union estrecha
Marchad á la lid.
    Romped las cadenas
Y luego venid
Do os tejen guirnaldas
De aroma y jazmin.
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Montevideo – Imprenta de Torres.

    Si mano alevosa
Os llegase á herir
Al padre ó al hijo
Podreisle decir:
Por dejaros LIBRES,
mi sangre vertí;
Muero por mi PATRIA
Por élla morid.

CORO – La PATRIA adorada &.

    Morid, ¡oh guerreros!
O hacedla feliz,
FELIZ O LA TUMBA
Dulce PATRIA, sí.
    Tus hijos lo juran
Ellos pondrán fin,
Muriendo con gloria,
A un signo infeliz.

CORO – La PATRIA adorada &.

CORO – La PATRIA adorada &.

    El luciente acéro
Al cinto ceñid,
Empuñad briosos
La lanza, el fusil.
    De sangre enemiga
Los campos teñid,
Perezca el protervo
Que os quiera oprimir.

CORO – La PATRIA adorada &.

    A Marte furioso
Presentad, gentil
Semblante, y al plomo
Pecho varonil.
    Con membrado brazo
Lanzad uno y mil
Rayos de exterminio
Al déspota vil.

CORO – La PATRIA adorada &.
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UN

O R I E N T A L 
A LOS

H A B I T A N T E S
DE

BUENOS AIRES

COMPATRIOTAS.

Los Orientales que por tanto siglos hemos sido unos mismos con 
vosotros y con las demas provincias hermanas; nosotros que estamos unidos 
á vosotros por una misma sangre, un mismo parentesco, un mismo idioma, 
una misma religion y unas mismas costumbres; nosotros, cansados de tanta 
opresion ignominia y esclavitud, hemos dado el grito de LIBERTAD ó 
MUERTE. En esta ardua pero heroica disyuntiva, exhaustos de todo medio, 
llenos de confianza, hemos recurrido por auxilios à vuestro gobierno. Los 
diputados encargados de esta comision creian, lo mismo que sus comitentes, 
que lo mismo seria hacer presente à vuestro gobierno nuestra crítica y 
apurada situacion, que nos franquearia al momento todos los auxilios que 
necesitàsemos para llevar nuestra sagrada empresa al colmo de su perfeccion, 
con la misma liberalidad que nosotros os prodigamos los nuestros y aun 
nuestra propia sangre para libertaros de una dominacion estrangera. Pero 
¿ quien lo creyera? Vuestro gobierno desatendió nuestros apuros; cerró los 
oidos á nuestros clamores y nos negó abiertamente toda clase de auxilios. 
¡Que contraste! Nosotros que luego que supimos la ocupacion de Buenos 
aires por una fuerza extrangera, y cumpliendo con los deberes de amistad y 
fraternidad, corrimos armados á defenderos y libertaros, sacrificandose en 
esta empresa mas de 300 de nuestros compañeros, y vuestro gobierno, en 
recompensa ahora à aquellos servicios, no solo nos ha negado los auxilios 
que le pedimos para un apuro idéntico à aquel, sino que ha influido en cuanto 
ha podido, para que otras provincias no nos los subministren. No creais 
que esto es cuento forjado en el delirio de una calentura ni una suposicion 
inventada por el resentimiento; si quereis, examinad las comunicaciones de 
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vuestro gobierno con el de Entrerrios y os convencereis de que es un axioma. 
Preguntad al administrador de vuestra aduana, porque no ha permitido el 
embarque de cierta porcion de armas que nuestro cabildo representante tenia 
compradas en esa ciudad, y vereis palpablemente en la respuesta, que ha sido 
por prohibicion especial de vuestro gobierno. ¡ Que contraste vuelvo à decir! 
Vuestro gobierno prohibe severamente la extraccion de armas y municiones 
para Montevideo, y permite al mismo tiempo su salida de un modo directo 
ó indirecto, para la Colonia donde estan nuestros enemigos los brasileros! 
Este modo de proceder de vuestro gobierno, en buen castellano, no es otra 
cosa que hacernos la guerra á la sordina. 

Pero no, compatriotas; los Orientales no podemos inculcar tanta 
ingratitud, à vuestros generosos y patrióticos sentimientos: conocemos 
que una mano secreta está tergiversando las buenas intenciones de vuestro 
gobierno para indisponer à las provincias, y que, al fin, lo lograrà, segun el 
incremento que vá tomando la exasperacion en nuestros ànimos, si vuestra 
Honorable Junta no toma mano en sofocar el rencor y venganza que se 
està envigorizando en nuestros corazones contra vosotros. Conoced, que 
defendiendo vosotros la causa de nuestra independencia, defendeis la vuestra 
propia, y vuestros propios intereses. Conoced, que si vuestro gobierno insiste 
en negarnos toda clase de auxilios, y en impedir que otros pueblos hermanos 
nos los faciliten, el daño recaerà, al fin, sobre vosotros mismos; porque si 
los brasileros llegan à subyugarnos y dominar en paz y tranquilidad esta 
provincia vosotros sufrireis los perjuicios: y si nosotros abandonados de 
vosotros, y por solo nuestros propios esfuerzos, destrozamos à nuestros 
opresores, y consolidamos nuestra libertad é independencia, el mal recaerà 
también sobre vosotros. Ambos miembros estan en vuestra contra [conta?]. 
Pero esto no basta decirlo; es preciso probarlo.

Empezamos por el primer miembro. Si los brasileros llegasen á dominar 
y poseer con tranquilidad la Banda Oriental, sus miras ambiciosas no se han 
de ahogar en las aguas del Uruguay, sino que pasarán hasta posesionarse 
de todo este lado del rio Paraguay. Que estas son las miras del gobierno 
del Brasil, no hai uno que lo dude; porque son las mismas que ha tenido 
siempre, y que, para conseguirlas, ha hecho tantas tentativas en diferentes 
épocas, aunque infructuosamente. No diré por esto que el Brasil lleve à 
efecto este plan este año ó el que viene; porque primero tratarà de asegurar 
bien la posesion de la Banda Oriental, y preparar los elementos homogeneos 
de su política en Entrerrios: pero si, que cuando haya conseguido esto, que 
podrá ser dentro de dos años, nadie es capaz de impedirle la posesion de las 
provincias de la posesión de las provincias Entrerrios, Corrientes, y la parte 
del Paraguay situada à este lado del rio. Mientras consigue esto, guardarà 
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buena armonia con Buenos aires y Santafé; hará con una y otra Provincia 
tratados ventajosos á ellas mismas, de paz y comercio: os aseguraran que sus 
conquistas no tienen otro objeto que el de fijar límites naturales y fuertes á 
su imperio, y os jurarán una amistad sólida y duradera para tranquilizaros 
y teneros en inaccion. ¿ Pero duraràn mucho estas promesas? No, porque 
seràn solo aparentes. Durarán solamente, hasta que esten bien asegurados 
de la presa, y bastante robustecidos para emprender nuevas conquistas. 
¿ Y cuales pueden ser estas? Claro está, buscaràn cualquiera motivo de 
indisposicion con Buenos aires y Santafé; le declararán la guerra, y empezaràn 
las hostilidades. Mas examinamos ahora, que clase de guerra puede ser esta, 
y sus consecuencias.

Esta guerra en el principio, no puede ser sino marítima; y vuestra marina 
jamás ha de poder competir con la brasilera. Esta es una verdad que vosotros 
mismo, si juzgais imparcialmente, debeis de conceder: no solo por que el 
Brasil tiene mas buques, mas marineros, mas medios para fabricar aquellos 
y formar éstos, sino porque tiene madera de construccion con abundancia, 
de que vosotros careceis; y por que tendrían en su posesion, en tal caso, los 
mejores puertos y todos los rios navegables que desaguan en el de la Plata, 
cuyas circunstancias son absolutamente indispensables para la fabrica de 
buques y formacion de marineros. Luego el resultado sería destruir toda 
vuestra marina, paralizaros el comercio, y como dueños de todo el rio de la 
Plata, impediros la importacion y extraccion bloqueando vuestros puertos.

Cuando los brasileros llegasen á estar en esta preponderancia, sus fuerzas 
de tierra se engrosarían á la par de las marítimas; el partido de sus adictos 
se aumentaría en vuestra Provincia y en la de Santa Fe; y entonces faltarían 
á sus tratados y emprenderían la conquista de ambas provincias; y para 
cuya empresa les ayudaríamos los orientales, los entrerrianos y correntinos; 
porque en semejante caso estaríamos ya todos identificados con ellos, y 
consideraríamos la conquista como nuestra. ¿ Y en qué vendría entonces 
á parar esa decantada libertad, esa tantas veces proclamada independencia 
de España que ha costado tantos arroyos de sangre? ¡ Triste presagio! En 
haceros y hacernos á todos viles esclavos del tirano del Brasil. Luego vuestro 
gobierno, negándonos los auxilios y prohibiendo que otros pueblos nos los 
den, propende indirectamente á destruir vuestras libertades y á esclavizarnos á 
todos. Luego es constante que si sucumbimos nosotros á la fuerza de nuestros 
opresores, el mal que nosotros sufrimos ahora, ha de venir á redundar en 
vuestro propio daño.

Entremos ahora á examinar el segundo miembro de la disyuntiva, 
seguros do sacar sino iguales circunstancias, funestas al menos, contra 
vosotros. Si nosotros batimos, abandonados de vosotros, y por nuestros 
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esfuerzos solamente, á nuestros opresores los brasileros, y consolidamos 
nuestra libertad é independencia, el daño ha de recaer tambien contra 
vosotros. El justo encono y la dulce venganza con que os empezamos á 
mirar por habernos negado vuestro gobierno los miserables auxilios que, en 
nuestro conflicto, le hemos pedido, no como una retribucion á los nuestros 
de antaño sino como en calidad de reintegra, se va fomentado cada dia en 
proporcion que se van aumentando nuestras privaciones, y à proporcion que 
se nos va alejando el iris de nuestra independencia de la nacion brasilera que 
detestamos. Pero, no deveis creer que nosotros desistirémos de la sagrada 
resolucion de morir ó vencer, porque vuestro gobierno por miedo ó por error 
nos haya abandonado; porque haya, quizás con buen fin, influido con los 
demas pueblos para que nos nieguen por ahora los auxilios, ni porque tolere 
directa ó indirectamente la extraccion de armas de esa ciudad para nuestros 
enemigos los brasileros. Todo al contrario; al considerarnos abandonados 
à nuestras propias fuerzas, redoblamos nuestros esfuerzos, y esperamos ser 
al fin libres, porque nos hemos propuesto serlo. Si amados compatriotas, lo 
serémos mas que les pese á nuestros enemigos, y por mas que se empeñen 
en evitarlo; lo serémos porque estamos unidos, y lo estarémos por mas que 
trabajen en dividirnos. Y cuando, á fuerza de sacrificios y calamidades, 
logremos nuestra independencia, ¿ qué transacciones de paz y amistad podrà 
hacer, en este caso, vuestro gobierno con el nuestro? El padre que ha perdido 
sus hijos en las batallas; el hijo que ha perdido su padre y hermano, la muger 
que ha perdido á su marido, todos, llenos de horror y de venganza, diràn: 
hemos quedado huérfanos, y aniquilados porque nuestros hermanos los de 
Buenos aires nos han abandonado; porque nos han negado unos auxilios que 
tenían obligacion de darnos: porque influyeron con los demas pueblos de la 
unión para que nos los negasen; porque permitieron, ó [hicieron?] la vista 
gorda, para que nuestros enemigos se proveyeran de [armas?] y municiones 
en sus mismos almacenes, al mismo tiempo que á nosotros nos negaron 
estrictamente la extraccion de ellos. Guerra pues, y venganza eterna contra 
nuestros ingratos enemigos los…. Este será el grito general de todos los 
habitantes de la campaña; y una vez generalizada la alarma de la venganza, 
devereis creer muy difícil la reconciliacion.

Quizas creereis que porque somos menos en número, no os podrémos 
hostilizar y aun arruinar vuestro comercio. Os engañais, si tal creeis, por 
que no hai enemigo pequeño; porque en un pueblo justamente resentido, 
cada individuo se vuelve un heroe y al contrario, todos, á causa del delito, 
se vuelven cobardes y se dejan impunemente devorar. Que recuerde vuestro 
gobierno las victorias que un puñado de santafesinos consiguieron contra 
[ilegível] y numeroso ejército. Que tenga presente que somos dueños [ilegível] 
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del rio de la Plata, y de sus mejores puertos y ríos que [desaguan en?] él. 
Que reflexione por último que un vecino justamente ofendido [ilegível], 
y obstinado en hacerle la guerra, sino le destruye del todo [ilegível] al 
menos arruinar. Y ¿ No es peor todo esto que el pequeño y justo sacrificio 
de ayudarnos à salir de nuestros presentes apuros con sus auxilios físicos 
y morales, puesto que, en esta empresa, vosotros mismos deben ser tan 
interesados como nosotros?

[ilegível] compatriotas: no creais que nuestro objeto en todo lo que 
llevamos dicho, es desacreditar vuestro gobierno, ni menos induciros 
al detestable medio de la revolucion para derribarlo. Lejos de nosotros 
semejantes bajeza. Al contrario; todos los habitantes sensatos é ilustrados 
de esta Provincia aprecian cordialmente à vuestros gobernantes, y les 
desean la continuacion en sus destinos y en el sistema que han adoptado. 
Los admiramos por su carrera firme en desterrar los abusos envejecidos, lo 
cual conduce á labrar vuestra felicidad y la de toda la union. Les criticamos 
solamente el error que, como hombres, han cometido en negarnos unos 
auxilios tan justamente reclamados. Esta simple exposicion no puede ofender 
á ellos ni à vosotros, porque como el objeto de todo gobierno liberal es el 
acierto, desea que sus operaciones sean censuradas por el público por cuya 
voluntad general gobierna. Y para que eviteis los horrorosos males en que 
podeis ser envueltos por el error de vuestro gobierno, por esto es que nos 
dirigimos á vosotros para que le representeis la necesidad que tiene de cambiar 
su política; de darnos auxilios; de imponer á nuestros enemigos y vuestros, y 
de ayudarnos á sacudir el ignominioso yugo brasilero que nos devora. Mirad 
que si no os interesais con vuestros representantes y gobierno para que tomen 
una parte activa á favor de nuestra libertad é independencia, los males que 
como amigos os presagiamos ahora, serán despues grandes é inevitables; y 
nosotros mismos, sin poderlo remediar, seremos los agentes de ellos, bien 
logremos la independencia del Brasil, ó bien tengamos la desgracia de entrar 
en el rebaño de sus esclavos.

Montevideo. IMPRENTA DE Torres.
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42

REPRESENTAÇÃO
Que levou á Presença de S. A. R. o Membro do Governo Provisorio 
da Capitania do Rio Grande do Sul, Francisco Xavier Ferreira, em 

Deputação do mesmo Governo nesta Corte.

O Governo Provisório da Província do Rio Grande do Sul a quem pertenço, 
e de quem sou Deputado, me autoriza para pôr na presença de Vossa Alteza 
Real alguns objetos relativos à mesma Província; e rogar a Vossa Alteza Real 
se digne deferir a esta Representação, ou permitir que o Governo delibere 
sobre algumas coisas mais urgentes.

I. = O Negócio de mais importância, e que pede já um pronto remédio 
são os Dízimos. Este Contrato está arrematado por seis anos, dos quais três 
são passados: logo que apareceu o Decreto de 16 de Abril do ano de 1821 os 
Povos daquela Província se julgaram aliviados dos vexames e violências com 
que eram tratados pelos Dizimeiros, que munidos com horrorosos privilé-
gios, obtidos por proteções, e outros meios escandalosos cometiam todas as 
espécies de perseguições no modo de fazerem as cobranças já por meios de 
Justiça, já com apoio Militar, que tudo tinham a seu favor. Este Decreto tem 
erros na prática de muita consideração, que não sendo da competência do 
Governo analisar, tenho somente a representar a Vossa Alteza Real que tendo 
o Governo que findou e o atual mandado ouvir as Câmaras sobre o modo 
de se cobrarem os Dízimos, o maior numero de votos foi que se fizesse pelo 
Método que propôs José Caetano Gomes, com as modificações adequadas 
à Província.

A Junta da Fazenda Nacional já deu Contas ao Erário, que as enviou 
ao Conselho da Fazenda, onde jazem, sem que se tenha respondido, e como 
o ano corrente é o primeiro depois do citado Decreto, e os Dízimos fazem o 
mais forte rendimento da Província; roga o representante a Vossa Alteza Real 
haja por bem mandar observar na Dita Província o projeto de José Caetano 
Gomes, ou conceder a graça que Vossa Alteza Real fez às Províncias de São 
Paulo e Minas sobre este objeto.



718

2. = Alguns Campos devolutos que há ainda na Província devem ser 
considerados como propriedade Nacional, e por isso parecia justo que por 
preços razoáveis se vendessem em pequenas porções, que não excedessem de 
légua, a pessoas que os pudessem cultivar, e que o seu produto fosse aplicado 
para amortização da dívida antiga da Província, que chega a milhão; visto que 
a distribuição gratuita sempre é em favor dos ricos, como até agora.

3. = O charque é um dos gêneros de maior exportação da Província; os 
Estrangeiros vinham em grande número de embarcações buscá-lo, e para a 
sua compra traziam dinheiro, e algum sal. Nunca a Província floresceu tanto 
como nos poucos anos que durou este Comércio; o qual acabou logo pelo 
grande imposto de seiscentos réis que se pôs em cada arroba de carne que se 
exportasse em Navio Estrangeiro, cujo imposto naquele tempo excedia ao 
valor da Carne. Isto fez com que os Estrangeiros deixassem de trazer-nos o 
numerário por gênero de tanta corrupção, e que os poucos que ainda vêm 
procurem fazer Contrabando, não lucrando o Comércio Nacional melhora-
mento, porque se quisesse exportá-lo nos seus Navios, encontrava logo mil 
obstáculos, sendo o principal o grande número de piratas que infestavam as 
nossas Costas.

4. = A Câmara de Porto Alegre, Capital da Província requereu a elevação 
daquela Vila à categoria de Cidade com as atribuições que Vossa Alteza Real 
se digna conceder, e tive a honra de entregar a Vossa Alteza Real os Ofícios 
que tratavam deste objeto.

5. = Na Província houve Almoxarifes que falecidos há mais de vinte 
anos têm os seus bens sequestrados, sem que a Junta da Fazenda lhes tenha 
ajustado as Contas. Roga o Governo a Vossa Alteza Real a graça de mandar 
entregar ditos bens a seus donos, ou herdeiros, por ser direito de propriedade, 
prestando fiança à Junta da Fazenda para pagarem quando se lhes apresen-
tarem as contas legalizadas, e justas: o que a mesma Junta será obrigada a 
fazer no termo de seis meses a contar da data da fiança.

6. = Evitar-se-ão grandes despesas na Província se Vossa Alteza Real 
mandar extinguir a Intendência da Marinha, e Vedoria das Tropas, e criar 
em seu lugar uma Tesouraria Geral com um Tesoureiro, que andará anexo 
ao Almoxarife da Capital, um Comissário assistente que poderá ser o mesmo 
atual Escrivão da Intendência e Vedoria, e serão Comissários Pagadores, e 
de Mostras os Almoxarifes das Fronteiras, passando a Matrícula da gente 
do mar, na Capital para o Escrivão de Ouvidoria, e na Villa do Rio Grande 
para algum dos Tabeliães.

7. = Sendo o Governo Provisório da Província instalado, e revestido 
pelos Povos de amplos poderes de vigiar, e mandar sobre todas as Estações, 
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e até sobre a Junta da Fazenda, parece indecoroso que aquela Junta tenha o 
tratamento de Majestade; mas sim de Excelência.

8. = A cargo da Junta da Fazenda se acham sessenta e tantas arrobas 
de prata em diferentes peças, e Joias do serviço das Igrejas de alguns Povos 
de Missões, arrasados e destruídos na última Campanha que ali houve; 
assim como alguns ornamentos do mesmo uso, e havendo se já dado conta 
a esta Corte, foi Ordem de Vossa Alteza Real pela Mesa da Consciência e 
Ordens ao Capitão General que então governava a Província para que tudo 
se restituísse aos Povos, o que não pode ter execução; porque não existe hoje 
ninguém naqueles Povos, e menos autoridade competente para receber, e 
passar as devidas clarezas; por este motivo o Governo Provisório expõe a 
Vossa Alteza Real estas razões, para saber se deve vender estas joias para 
o uso das Igrejas, e entrar o dinheiro do Tesouro da Província, ou se deve 
repartir pelas Paróquias, e Igrejas da Província principalmente os ornamentos 
que estão quase arruinados.

9. = Logo que o Governo Provisório entrou em suas funções tratou 
de completar o pequeno Corpo de Infantaria, e Artilharia, e a Legião de 
Cavalaria Ligeira, única força de Tropa de primeira linha que tem presente-
mente a Província; e para isto publicou um bando para que viessem sentar 
praça voluntariamente nos ditos Corpos, prometendo baixa no fim de oito 
anos aos que o fizessem deste modo. Para se realizar a reorganização destes 
Corpos, o Governo requer a Vossa Alteza Real a confirmação das propostas 
dos ditos Corpos, que se acham nesta Corte; pois que sendo aquela Província 
uma das Coligadas, deve estar pronta, e armada para se fazer respeitar, ou 
para socorrer as outras, no caso de necessidade.

10. = O gênero = Couro = está sobrecarregado de impostos; paga primei-
ramente dez por cento no Dízimo, depois vinte e cinco no quinto, depois 
quinze, e finalmente dois: o Estrangeiro quando o vai comprar à Província é 
mais favorecido que o Negociante Português, porque não paga os quinze por 
cento: só esta desigualdade deve merecer a atenção de Vossa Alteza Real. O 
Negociante que na Província quer comprar este gênero faz grandes sacrifícios; 
porque lhe é necessário adiantar grandes somas de numerário, para no fim de 
seis ou mais meses vir a receber o gênero: quando está em tempo de lucrar, vai 
dar de cinco um ao Contratador, que não só ganha somas consideráveis no 
contrato, como ganha igualmente no Comércio dos couros, além de um privi-
légio exclusivo de, na falta de Embarcações, poder navegar os seus, primeiro 
que o Negociante, vindo por este modo a ter uma respeitável Corporação, 
que faz a base do Estado, de trabalhar para enriquecer um, dois ou mais 
homens, que com pouco incômodo, e quase nenhum risco, lucram grandes 
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somas, fazem-se poderosos, clamam que prestam grandes serviços à Nação, e 
querem por isso ter um direito incontrastável à arrematação, destes Contratos. 
O quanto a Fazenda Nacional perde com esta arrematação, eu vou mostrar 
a Vossa Alteza Real. Não se arrematando este contrato o ano passado nesta 
Corte, ou naquela Província, mandou a Junta da Fazenda administrá-lo este 
ano, por isto tem sido os Couros em hasta pública arrematados no Consulado 
do Rio Grande, e o seu rendimento foi, até fim de Abril, de quarenta e dois 
contos de réis: o que o representante pode mostrar por um Mapa que tem, 
dado pelo Escrivão do dito Consulado. Eis aqui já maior rendimento do que 
havia em um ano por toda a Província; porque estando arrematado no triênio 
por cento e vinte contos de réis, corresponde  quarenta contos a cada ano. 
Bem sei que os Contratadores perdem no Contrato de municio das Tropas; 
anexo ao quinto do couro, por ter subido de preço o Gado; porém apesar 
disto, sempre a diferença é considerável a favor da Fazenda Nacional, além de 
que, a Tropa quer receber o valor do Municio em dinheiro; o qual pagando-
-se-lhe com o seu soldo impreterivelmente todos os meses e o que não é difícil 
de realizar, vem a ser o excesso deste rendimento a benefício do Tesouro 
Nacional. Enquanto às mais despesas com Armazéns, Administradores, e 
serventes de bater os Couros, evitam-se concedendo Vossa Alteza Real ao 
Comércio daquela Província a Graça de pagar em dinheiro na exportação do 
gênero aquilo que razoavelmente se arbitrar, em lugar do quinto do Couro, 
o que o mesmo Comércio já requereu a Vossa Alteza Real.

11. = Há na grande Província do Rio Grande do Sul, somente cinco 
Vilas, as quais no ato de suas criações fizeram as posturas necessárias para o 
seu regime, e para suprirem as necessidades de cada Vila em particular, como 
são estradas, pontes, criação, educação dos expostos, sustentação dos presos 
etc. e logo remeteram as ditas posturas ao Desembargo do Paço para serem 
confirmadas; o que até agora não se tem conseguido, apesar dos esforços que 
se tem feito: a Vila do Rio Grande criada em Fevereiro de 1811 está nestas 
circunstâncias: estas faltas, tão consideráveis, fazem com que aquela Província 
esteja no maior desleixo possível, pois andam-se centos de léguas sem se 
encontrar uma só ponte; e onde as estradas são péssimas, sendo obrigados 
os viajantes a passar rios caudalosos em pelotas, ou em pequenas canoas, e 
nestas paga-se certa quantia, por serem passos arrematados, Este objeto é 
digno tão bem de contemplação; e roga o Governo a Vossa Alteza Real haja 
por bem mandar que aquele Tribunal satisfaça a este dever, obrigando-se o 
representante a pagar a despesa, para a haver das respectivas Câmaras.

Eis aqui, SENHOR, os assuntos mais importantes que por parte do 
Governo Provisório da Província do Rio Grande do Sul ponho na Augusta 
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Presença de Vossa Alteza Real. Dignai-vos, SENHOR, atender a uma Província 
que hoje se adorna com o  pomposo e honorifico Título de = LEAL = que Vossa 
Alteza Real lhe conferiu no fausto dia vinte e três de Maio; a uma Província 
que também participa da Graça que Vossa Alteza Real houve por bem fazer 
aos Povos Brasileiros, elevando-os ao grau de Nação livre; finalmente a uma 
Província que espera, debaixo do Reinado Constitucional de um Príncipe 
Magnânimo, ver aumentar a sua agricultura, prosperar o seu Comércio e 
melhorar a sua indústria. Eu serei feliz se, voltando ao seio da minha Pátria, 
apresentar aos meus Patrícios a Graça que por mim suplicam a Vossa Alteza 
Real eles bem dirão ao seu Defensor, e farão incessantes votos ao Céu pela 
preciosa vida de Vossa Alteza Real tão necessária para a felicidade dos Povos 
deste Grande, Fértil, e RIQUÍSSIMO REINO.

NA OFFICINA DE SILVA PORTO, & Cª





NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE OS PRINCIPAIS 
NOMES CITADOS NOS PANFLETOS1

ABREU, Antonio Paulino Limpo de, visconde de Abaeté (Lisboa, 1798 - Rio de 
Janeiro, 1883). Cidadão brasileiro pela Constituição de 1824. Formou-se em Leis 
por Coimbra. Magistrado. Era juiz de fora em São João Del Rei em 1821-1822, 
quando tomou posição a favor da permanência de D. Pedro no Brasil e recebeu o 
príncipe regente. Em 1823, foi ao Rio de Janeiro em nome da Câmara Municipal 
para felicitar a Assembleia Constituinte. Teve longa vida política.

ABREU, Geraldo José de (?? - ??). Militar. Vogal da 1ª Junta Governativa do 
Pará em 1821, tornou-se presidente da Junta em 1823.

ABREU, José de Abreu Mena Barreto, barão do Serro Largo (Rio Grande do 
Sul, 1771 - Cisplatina, 1827). Militar. Lutou nas campanhas sulistas de 1801, 
1811 e 1812. Em 1816, derrotou as tropas do general Artigas em Arapeí. Após 
a proclamação da Independência, foi nomeado governador das Armas da provín-
cia de Rio Grande do Sul. Nesse cargo, protegeu as fronteiras e enviou reforços 
para apoiarem o barão de Laguna no sítio de Montevidéu em 1825. Morreu na 
batalha de Ituzaingó.

ADJUTO, Francisco Garcia (?? - ??). Formou-se em Direito Canônico por Coim-
bra. Em 1821, foi nomeado ouvidor-geral de Vila Rica. Foi suspenso do cargo em 
novembro do mesmo ano por suspeita de não ter jurado a Constituição e de ter 
participado de reuniões secretas com o antigo governador Manoel de Portugal e 
Castro. A suspensão foi revista e ele retornou ao posto em 1824.*

AGOSTINHO, Santo (Tagaste, Argélia, 354 - Hipona, Argélia, 430). Importante 
filósofo e teólogo cristão. Conhecido, sobretudo, por suas Confissões.

ALBUQUERQUE, Afonso de Alagon (Alhandra, 1453 - Goa, 1516). Militar e 
político. Figura emblemática da expansão portuguesa no Oriente. Conquistou 
sucessivamente Goa, Cambaia, Calicut, Narsinga, Malaca e Ormuz (1510-1515). 

1 O asterisco depois da nota indica que se trata de autor de panfleto. Os nomes dos autores 
foram mantidos, mesmo não havendo informação sobre eles.
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Comandou a primeira esquadra europeia a entrar no Mar Vermelho (1513), 
consolidando, assim, o domínio português no Oriente (1514).

ALBUQUERQUE, João Vieira Tovar e (Molelos, 1783 - Lisboa, 1858). Militar 
e político português. Foi nomeado, em 1817, governador da capitania de Santa 
Catarina, permanecendo no posto até julho de 1821.*

ALBUQUERQUE, Manoel Caetano de Almeida e (Recife, 1753 - ?, 1834). Magis-
trado e político. Aderiu ao movimento de 1817, foi preso e remetido à Bahia. Solto 
em 1821 por anulação do processo, graças à adoção do governo constitucional 
representativo. Era poeta e literato, assíduo em todas as solenidades festivas ou 
cívicas em que recitava hinos, declamava poesias ou distribuía versos impressos.*

ALEXANDRE III, Rolando Bandinelli (Siena, 1100 - Civita Castellana, 1181). 
Professor de Direito Canônico na Universidade de Bolonha. Eleito Papa para 
suceder a Adriano IV. Excomungou os albigenses e alterou a forma de eleição 
pontifícia. Convocou o Terceiro Concílio de Latrão (1179) e nele reconheceu 
a independência de Portugal e Afonso Henriques como Rei e vassalo da Igreja.

ALEXANDRE, O GRANDE (Macedônia, 365 a.C. - Babilônia, 323 a.C.). Rei 
da Macedônia, fundou um vasto império que difundiu a civilização helênica.

ALEXANDRIA, Tito Flávio Clemente de (Atenas, c. 150 - Palestina, 215). Es-
critor, teólogo e apologista cristão. Defendeu o cristianismo contra os gnósticos 
com argumentos baseados nas escrituras e na filosofia.

ALMEIDA, Batista Caetano de (Jaguari, 1797 - São João del Rei, 1839). Escritor e 
comerciante mineiro, vereador e juiz de paz em São João del Rei (1820). Pertenceu 
aos liberais moderados no Primeiro Reinado e na Regência. Foi deputado-geral 
por Minas Gerais na segunda e na terceira legislaturas (1830-1837). Redigiu O 
Astro de Minas (1827) e outros periódicos.

ALMEIDA, Cipriano José Barata de (Salvador, 1762 - Natal, 1838). Formado em 
Filosofia por Coimbra, recebeu também os diplomas de habilitação em Medici-
na e Matemática. Esteve implicado na Conjuração Baiana de 1798 e, em 1821, 
participou em Salvador do levante armado que depôs o capitão-general conde 
da Palma. Foi constituinte nas Cortes de Lisboa, onde se destacou pela veemên-
cia com que defendeu os interesses do Brasil. Eleito deputado constituinte pela 
Bahia em 1823, não tomou posse. Jornalista e polemista incansável, publicou a 
Sentinela da Liberdade em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro, muitas 
vezes de dentro do cárcere, onde passou quase todo o Primeiro Reinado e parte 
da Regência.*

ALMEIDA, Fernando José de (Rio de Janeiro, ? - Rio de Janeiro, 1829). Cabelei-
reiro de D. Fernando José de Portugal. Negociante abastado, construiu e fundou 
o Real Teatro de São João no Largo do Rocio.

ALMEIDA, Joaquim José de (?? - ??). Tenente-coronel do batalhão de caçadores 
da Corte.*
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ALVARENGA, Egídio da Costa (Oeiras, Piauí, ? - ??). Tenente de Cavalaria do 
Primeiro Regimento da província do Piauí. Usou o pseudônimo de Constitucional 
Pihauiense. Escreveu contra o governador Elias José Ribeiro de Carvalho que 
tomou posse em 1819.*

ÁLVARES, Joaquim de Oliveira (Ilha da Madeira, Portugal, 1776 - Paris, França, 
1835). Militar. Formado em Matemática e Filosofia por Coimbra. No Brasil, 
lutou nas campanhas do Sul entre 1810 e 1820. Em 1821, aderiu à Independên-
cia e comandou as tropas brasileiras que enfrentaram as portuguesas chefiadas 
pelo general Avillez. Ministro da Guerra em 1822 e 1828 e deputado-geral pela 
província do Rio Grande do Sul em 1830.

ALVAREZ, Julian Baltasar Mariano José de La Santíssima Trindad (Buenos 
Aires, 1788 - Montevidéu, 1845). Político, jurista e periodista oriental. Participou 
da Revolução de Maio em Buenos Aires (1810). Na década de 1820, aceitou a 
dominação luso-brasileira sobre a província Cisplatina e ocupou diversos cargos 
no governo do general Lecor. Após a independência dessa província, integrou 
seu Congresso Constituinte. Foi redator da Gaceta de Buenos Aires (1815-1820) 
e editor do jornal El Constitucional (1829).

AMARAL, Prudêncio do (Rio de Janeiro, 1675 - ?, 1715). Jesuíta e poeta reno-
mado. Foi lente de latim no colégio jesuíta da Bahia.

ANDRADA, Martim Francisco Ribeiro de (Santos, 1775 - Santos, 1844). For-
mado em Filosofia por Coimbra. Irmão de José Bonifácio e Antonio Carlos. Em 
1821, foi secretário do governo provisório de São Paulo. Ministro da Fazenda 
em 1822 e constituinte pelo Rio de Janeiro em 1823. Exilado juntamente com os 
irmãos após o fechamento da constituinte em 1823, retornou ao Brasil em 1828.*

ANDRADE, Antonio José de Paiva Guedes de (?? - Rio de Janeiro, 1850). Foi 
oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios do Império e do Conselho do 
Imperador. Escreveu, entre outros, um panfleto intitulado “Considerações sobre 
o manifesto de Portugal aos soberanos e povos da Europa na parte relativa ao 
reino do Brasil, oferecidas aos deputados desse reino em Cortes”.*

ANDRADE, Gomes Freire de (Viena, 1757 - Portugal, 1817). Filho de diplomata, 
seguiu carreira militar. Fez parte da Legião Portuguesa que integrou as tropas 
napoleônicas. Opôs-se à ocupação inglesa de Portugal comandada pelo marechal 
Beresford. Em 1817, liderou uma conspiração contra o Governo Regencial. Foi 
processado e condenado à morte por crime de traição. Após a Revolução do 
Porto, a sentença foi revista e foi inocentado das acusações. O movimento vintista 
alçou-o a “mártir da pátria”.

ANDRADE, Inácio Lustosa de (Curitiba, 1766 - Curitiba, 1834). Comerciante, 
político e militar. Em 1821, foi um dos líderes da chamada Conjura Separatista, 
que, aproveitando-se do momento em que seriam juradas na comarca de Curitiba 
as bases da Constituição portuguesa, tentou, sem êxito, separar a comarca da 
capitania de São Paulo.
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ANDRADE, Jacinto Freire de (Beja, Portugal, 1597 - Lisboa, Portugal, 1657). 
Sacerdote e escritor. Entre suas obras destaca-se a Vida de D. João de Castro 
quarto vice-rei da Índia, que teve várias edições e traduções.

ANDRADE, Joaquim Navarro de (Guimarães, ? - Portugal, ?). Formado em 
Medicina por Coimbra em 1788. Foi lente, diretor e decano dessa instituição e 
diretor literário da Academia de Marinha e Comércio da cidade do Porto. Eleito 
deputado às Cortes de Lisboa, não quis assumir o cargo.*

ANIBAL (Cartago, 247 a.C. - Bitínia, 183 a.C.). O maior general cartaginês. Hábil 
estrategista, derrotou os romanos em várias batalhas, sendo, afinal, vencido por 
Cipião Africano em Zama.

ANTONIO, Marco (Roma, 82 a.C. - Alexandria, 30 a.C.). Militar e senador 
romano. Fez inúmeras campanhas militares, ajudando Júlio César na conquista 
da Gália. No Senado, tomou a defesa de César.

ANTUÑA, Francisco Solano (?, 1798 - ?, 1858). Político e magistrado oriental. 
Foi secretário do cabildo de Montevidéu (1815-1816). No início da década de 
1820, aceitou a dominação luso-brasileira aderindo mais tarde (1825) ao movi-
mento de independência da Banda Oriental.

ARAÚJO, José Joaquim Nabuco de, primeiro barão de Itapoã (Salvador, 1764 - 
Salvador, 1844). Magistrado e político. Chanceler da relação e senador do Império 
pela província do Pará em 1826. Irmão do também senador José Tomaz Nabuco.

ARGUELES. Ver ZAQUEU, Manoel Paixão dos Santos.*

ARISTÓTELES (Estagira, 384 a.C. - Chalcis, 322 a.C.). Filósofo grego. Ao lado 
de Platão, um dos fundadores da filosofia ocidental. Tutor de Alexandre Magno, 
uma de suas principais obras foi Política.

AROUCA, abadessa de (Beata Mafalda) (Amarante, 1195/96 - Porto, 1256). 
Infanta de Portugal e rainha de Castela por breve período. Beatificada pela Igreja 
católica e venerada sob o nome de Rainha Santa Mafalda.

ARTIGAS, José Gérvasio (Montevidéu, 1764 - Ibiraí, Paraguai, 1850). Político e 
militar oriental, lutou nas guerras de independência, combatendo lusos, ingleses e 
espanhóis. Propagou ideias de independência, república, liberdade, confederação 
e igualdade. Criou um Protetorado, o Sistema dos Povos Livres, em oposição ao 
projeto unitário e centralista das Províncias Unidas do Rio da Prata, que alcançou 
sua máxima expansão em 1815. Derrotado em 1820, refugiou-se no Paraguai 
sem voltar mais ao Uruguai, onde, no entanto, é considerado herói nacional.

ARTOIS, Conde de. Ver Carlos X de França.

AUGUSTO, Caio Julio César Otaviano (Roma, 63 a.C. - Nola, 14 d.C.). Primeiro 
Imperador romano, responsável pela consolidação do Império.

AUGUSTO, Marco Aurélio Antonino (Roma, 121 - Vindobona, 180). Impera-
dor romano desde 161. É lembrado como um governante bem-sucedido e culto. 
Vinculado à corrente filosófica do estoicismo, escreveu o livro Meditações.
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AZEVEDO, Francisco Ferreira de, bispo de Castoria (Cuiabá, ? - ?, 1854). Clérigo 
secular, pároco da freguesia de Santo Antônio de Cassarebu, Vila de Macacu. 
Tomou posse da prelazia de Goiás em 29 de agosto de 1819.

AZEVEDO, Joaquim José de, primeiro visconde do Rio Seco (Lisboa, 1761 - Rio 
de Janeiro, 1835). Foi um dos principais organizadores da viagem da família real 
para o Brasil. Ocupou diversos cargos públicos, muitos relacionados às rendas 
reais. Acusado de roubo, foi muito atacado e satirizado após 1820. Escreveu em 
1821 uma Exposição analytica e justificativa de sua vida pública. Regressou a 
Lisboa com D. João VI, mas foi impedido de desembarcar pelas autoridades do 
governo regenerador.

AZEVEDO, José da Costa (?? - ??). Formado em Matemática e Ciências Natu-
rais pela Academia Militar, onde foi professor de Desenho. Militar. Fundou e 
presidiu a Sociedade de Instrução Elementar e foi inspetor de instrução pública 
no Rio de Janeiro.*

BACELLAR, José Teixeira da Mata (Brasil, 1770 - ?, 1838). Bacharel em Leis 
por Coimbra. Magistrado e político. Foi desembargador e ouvidor no Sul do 
país. Na década de 1810, teria sido informante do Exército luso-brasileiro em 
Montevidéu. Fez parte da primeira Junta de Governo Provisório do Rio Grande 
de São Pedro (1822-1824).

BAETA, Henrique Xavier (Salvaterra, 1776 - ?, 1854). Bacharel em Filosofia por 
Coimbra e médico pela Universidade de Edimburgo. Deputado pela província da 
Extremadura às Cortes de Lisboa.

BANDEIRA, José de Sousa (Lisboa, 1789 - Porto, 1861). Periodista. Famoso 
pela mordacidade de seus escritos. Redigiu inúmeros periódicos, entre eles O 
Azemel (1826). Foi perseguido por D. Miguel e condenado a degredo perpétuo 
na África, mas foi libertado em 1833.*

BANDEIRA, Manoel Antonio Leitão (Bragança, 1778 - Niterói, 1856). Militar. 
Lutou contra os insurrectos pernambucanos de 1817. Em janeiro de 1822, formou 
ao lado das forças brasileiras contra a Divisão Auxiliadora Portuguesa. Em 1824, 
fez parte da brigada expedicionária que combateu a Confederação do Equador.

BARATA, Francisco José Rodrigues (Pará, fins do século XVIII - ??). Militar. 
Foi ainda escritor e memorialista, tendo dedicado um de seus trabalhos ao conde 
de Linhares, D. Rodrigo de Souza Coutinho. Fez parte da 1ª Junta da província 
do Pará em 1821.

BARBOSA, Francisco Assis (Alagoas, 1784 - ??). Vigário colado da freguesia de 
Nossa senhora do Ó de Meirim, Alagoas, foi deputado às Cortes por essa mesma 
província, em 1821.

BARBOSA, Januário da Cunha (Rio de Janeiro, 1780 - Rio de Janeiro, 1846). 
Padre secular. Foi figura de destaque na Independência. Fundou, com Joaquim 
Gonçalves Ledo, o jornal Reverbero Constitucional Fluminense (1821-1822). 
Deputado-geral em 1826 e 1845 pela província do Rio de Janeiro foi um dos 
fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838.*
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BARBUDA, Francisco Maria Gordilho Velloso de, marquês de Jacarepaguá 
(Setúbal, ? - Rio de Janeiro, 1836). Em 1822, envolveu-se em intrigas palacianas 
contra José Bonifácio e José da Silva Lisboa. Em julho de 1822, foi nomeado 
Ajudante-Geral do Estado Maior no comando das Armas da Corte e da província. 
Em 1826, elegeu-se senador pela província de Goiás.*

BARRETO, Domingos Alves Branco Muniz (Salvador, 1747 - Rio de Janeiro, 
1831). Militar. Era maçom, ligado ao grupo de Gonçalves Ledo. Foi dele a ideia 
de aclamar o príncipe regente D. Pedro como Imperador do Brasil, título que 
julgava mais adequado a um Estado de grande extensão territorial. É autor da 
obra Memoria sobre a abolição do commercio de escravatura, publicada pos-
tumamente em 1837.*

BARRETO, Joaquim Francisco Alves Branco Moniz (Bahia, 1800 - ??). Formou-
-se em Leis por Coimbra. Foi deputado-geral por sua província na segunda e na 
terceira legislaturas (1830-1837).

BARRETO, João de Deus Mena, visconde de São Gabriel (Rio Grande do Sul, 
1769 - Rio Pardo, 1849). Militar. Lutou nas campanhas do Sul desde 1811. 
Comandou as tropas irregulares quando da invasão da Cisplatina pelo Exército 
republicano do rio da Prata. Foi presidente da Junta Governativa do Rio Grande 
do Sul e governador de armas. Foi do Conselho de Guerra do Imperador.

BARRETO, Joaquim Anselmo Alves Branco Moniz (?, 1765 - ?, 1846). Formado 
em Leis por Coimbra. Magistrado, chegou a desembargador da Casa da Suplicação. 
Teve papel importante na Ilustração luso-brasileira.

BARRETO, Luís do Rego, primeiro visconde de Geraz do Lima (Viana do Castelo, 
1777 - Campo da Penha, 1840). Mais conhecido como general Luís do Rego. 
Militar, lutou na guerra da península contra Napoleão. Destacado para o Brasil 
em 1817, comandou a expedição que derrotou a insurreição pernambucana de 
1817. Governou Pernambuco até 1821, quando organizou uma Junta Governativa 
em Recife. Frente à instalação de outra junta apoiada pelas Câmaras Municipais 
do interior – a Junta de Goiana – regressou a Portugal em outubro de 1821, onde 
foi preso ao desembarcar. Foi inocentado em 1822.

BARROS, Domingos Borges de, visconde de Pedra Branca (Salvador, 1780 - ?, 
1855). Doutor em Leis por Coimbra. Senhor de engenho, diplomata e poeta. Foi 
deputado às Cortes de Lisboa, onde apresentou projeto de emancipação do sexo 
feminino. Foi encarregado da missão de obter do soberano francês (Luís XVIII) 
o reconhecimento da independência do Brasil. Em 1825, foi eleito senador pela 
Bahia. Pai da futura condessa de Barral.

BARROS, Joaquim Pereira de (Taubaté, ? - ??). Pároco de Taubaté. Autor de 
uma Oração recitada por ocasião da reunião do colégio eleitoral daquela vila 
em 1o de setembro de 1822.*

BARRUEL, Abbé Augustin (Villeneuve-de-Berg, 1741 - Paris, 1820). Jesuíta e 
escritor francês. Combateu de início a Revolução Francesa, para ele um complô 
para destruir o poder do Trono e da Igreja católica, publicando as Mémoires 
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pour servir à l’histoire du jacobinisme (1798-1799), traduzidas para o português 
em 1809. Refugiado na Inglaterra, retornou à França após a queda do Diretório 
(1799), aceitando, em parte, a nova ordem política.

BASTOS, Francisco Xavier de Santa Rita (Bahia, 1785 - Bahia, 1845). Frade 
franciscano, conhecido por suas pregações, sonetos e por seu anedotário. Pregava 
a liberdade e a independência.*

BEAUCHAMP, Alphonse de (Mônaco, 1761 - Paris, 1832). Historiador francês, 
autor de uma Histoire du Brésil (1815), traduzida em português por Pedro José 
de Figueiredo (1822). Sensor da imprensa durante o Diretório, organizou diver-
sas compilações históricas, entre elas uma sobre a Independência e outra sobre 
a Fundação do Império.

BECCARIA, Cesare Bonesana, marquês de (Milão, 1738 - Milão, 1794). Filósofo 
italiano. Com o livro Dos delitos e das penas, modernizou toda a legislação penal 
da época, acabando com privilégios e crueldades.

BECKMAN, Manoel (Lisboa, 1630 - São Luís, 1685). Proprietário de terras e 
senhor de engenho, foi um dos líderes da rebelião nativista de 1684, conhecida 
como “Revolta de Beckman”, contra o monopólio da Companhia Geral para o 
comércio do Estado do Maranhão. Após prender o capitão-mor da cidade e criar 
um governo provisório, foi condenado à execução pública.

BENEVIDES, Salvador Correia de Sá e (Cádis, 1602 - Lisboa, 1688). Militar e 
político. Foi por três vezes governador da capitania do Rio de Janeiro (1637-
1642, 1648 e 1659-1660); governador da capitania de São Pedro (1659-1662); 
governador de Angola (1648-1651) e almirante da Costa do Sul e Rio da Prata; 
administrador de todas as Minas do Brasil e Conselheiro de Guerra e Ultramarino.

BENTHAM, Jeremias [Jeremy] (Londres, 1748 - Londres, 1832). Filósofo e jurista 
inglês, foi um dos difusores do utilitarismo. Também é conhecido pela criação 
do sistema carcerário panóptico.

BERESFORD, William Carr (Irlanda, 1768 - Inglaterra, 1854). Oficial irlandês do 
Exército britânico, comandou o Exército português na luta contra os franceses na 
Península Ibérica após a retirada da Corte para o Brasil. Derrotados os franceses, 
foi encarregado de comandar e reorganizar o Exército português. Acumulando 
poderes militares e civis, atritou-se com os governadores do reino e os oficiais 
portugueses. Viajou ao Rio de Janeiro em maio de 1820 e regressou a Lisboa em 
10 de outubro, após a Revolução do Porto, não lhe sendo permitido desembarcar.

BERNARDES, Diogo (Ponte da Barca, Portugal, 1530 - Portugal, 1605). Poeta. 
Acompanhou D. Sebastião na batalha de Alcácer Quibir com intuito de registrar 
suas façanhas.

BERQUÓ, João Maria da Gama Freitas, marquês de Cantagalo (?? - Lisboa, 
1852). Em maio de 1822, protagonizou episódio de intriga palaciana em que 
boatos imputavam a D. Pedro descontentamento com o ministro José Bonifácio 
de Andrada e Silva e a encomenda a José da Silva Lisboa de escrito contrário a 
convocação da Constituinte. Íntimo do Imperador.
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BERRO, Pedro Francisco de (Navarra, Espanha, 1767 - Montevidéu, 1845). 
Político e empresário oriental. Integrou a Junta Revolucionária de 1808.

BETATAMIO [BETÂMIO] (?? - ??). Vereador que nos acontecimentos de feve-
reiro de 1822 na cidade da Bahia aprovou, em reunião da Câmara com apenas 
dois vereadores, a aceitação da carta régia que nomeava Madeira de Mello 
governador das Armas da província.

BIANCARDI, Teodoro José (Portugal, 1777 - ?, 1854). Publicista português 
nacionalizado brasileiro em 1822, foi oficial maior da secretaria de Estado dos 
negócios do Império. Primeiro representante do Brasil na Colômbia, ministro 
plenipotenciário ao Congresso do Panamá (junho de 1826), convocado por Si-
mon Bolívar. Em viagem recebeu ordens para regressar. O Brasil e vários outros 
países ficaram sem representantes naquela assembleia. Publicou várias obras em 
Portugal destacando-se Cartas americanas.*

BLANCO, Silvestre Eulogio Ramón (Montevidéu, 1783 - Montevidéu, 1840). 
Político oriental. Engajou-se nas lutas pela emancipação da Banda Oriental, com-
batendo espanhóis, portenhos e luso-brasileiros. Na década de 1820, financiou a 
luta contra as tropas luso-brasileiras que controlavam Montevidéu. Foi membro 
da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Uruguai (1828).

BLUTEAU, Padre Raphael (Lisboa, 1638 - Lisboa, 1734). Clérigo da ordem de 
São Caetano e escritor. Famoso por seu Vocabulário português e latino, que serviu 
de base aos dicionários produzidos por Antônio de Morais e Silva no século XIX.

BOCAGE, Manuel Maria Barbosa Du (Setúbal, 1765 - Lisboa, 1805). Poeta 
português, considerado o maior representante do arcadismo luso. Em 1797, foi 
acusado pela Inquisição de ser autor de escritos libertinos e sediciosos e enviado 
para o mosteiro de São Bento em Lisboa.

BOLIVAR, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios 
(Caracas, 1783 - Santa Marta, Colômbia, 1830). Militar venezuelano, foi um 
dos principais líderes da emancipação política da América Espanhola, cuja 
unidade tentou inutilmente manter.

BONAPARTE, Napoleão (Córsega, 1769 - Santa Helena, 1821). General francês 
de origem corsa. Foi alçado ao poder em 1799 pelo golpe do 18 de Brumário. 
Cinco anos mais tarde, fez-se Imperador. Nos dez anos seguintes, foi o maior 
protagonista da política europeia. Mandou invadir Portugal em 1807 forçando a 
fuga da Corte para o Brasil. Duas outras invasões se seguiram em 1809 e 1810, 
retirando-se as tropas francesas em 1811. Derrotado em Waterloo em 1815, foi 
exilado em Santa Helena, onde morreu.

BONAPARTE, José Napoleão (Córsega, 1768 - Florença, 1844). Irmão mais velho 
de Napoleão Bonaparte. Após a invasão da Espanha e deposição de Fernando 
VII, Napoleão fez dele, em 1808, rei da Espanha com o título de José I. A decisão 
deu início à longa Guerra Peninsular contra os franceses, que culminou com a 
renúncia de José Bonaparte em 1813 e a volta de Fernando VII.
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BORGES, José Ferreira (Porto, 1786 - Porto, 1838). Jurisconsulto e político. 
Membro da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino em 1820, deputa-
do às Cortes de Lisboa de 1821. Pertenceu ao Sinédrio do Porto e exilou-se em 
Londres de 1823 a1827.

BOSSUET, Jacques-Bénigne (Dijon, 1627 - Paris, 1704). Bispo e teólogo francês. 
Grande teórico do direito divino dos reis e do absolutismo, em seu tempo encar-
nado por Luís XIV (1643-1715). Defendeu essas ideias em A política segundo a 
escritura sagrada (1797). Ficou também conhecido pelo livro Discurso sobre a 
história universal (1681).

BOTELHO, José da Nóbrega. (?? - ??). Oficial da Marinha portuguesa. Fez parte 
da comitiva de D. João na vinda para o Brasil.

BOTELHO, Sebastião Xavier (Lisboa, 1768 - Lisboa, 1840). Formando em Leis 
por Coimbra. Na década de 1820, foi governador e Capitão-Geral da Ilha da 
Madeira e de Moçambique (1824-1829).

BOURBON, Francisco de Paula de (Madri, 1794 - Madri, 1865). Filho mais 
novo de Carlos IV. Casou-se em 1819 com a princesa napolitana Luísa Carlota, 
filha de Francisco I das Duas Sicílias e de sua irmã Maria Isabel de Bourbon.

BOUVOIR, François Jean de, marquês de Chastellux (Paris, 1734 - Paris, 1788). 
Nobre e militar francês. Lutou com as tropas francesas na Guerra de Indepen-
dência dos Estados Unidos. Era da Academia Francesa. Em 1778, escreveu um 
livro de grande influência, Sobre a felicidade pública.

BRANDÃO, Caetano da Anunciação (Portugal, 1740 - Portugal, 1805). Clérigo 
regular. Formou-se em teologia por Coimbra. Em 1782, foi nomeado bispo do 
Pará.

BRITO, Antero José Ferreira de, barão de Tramandaí (Porto Alegre, 1787 - Rio 
de Janeiro, 1856). Militar e político. Participou das campanhas do Sul de 1811 
a 1812 e 1816 a 1820. Tomou parte na pacificação da Bahia em 1823, e expe-
dição contra os rebeldes da Confederação do Equador em 1824. Foi ministro da 
Guerra durante a Regência.*

BRITO, D. Marcos de Noronha e, oitavo conde dos Arcos (Lisboa, 1771 - Lisboa, 
1828). Último vice-rei do Brasil (1806-1808). Entre 1810 e 1817, foi governador 
da Bahia. Em 1817, participou da repressão à insurreição pernambucana. Foi um 
dos principais ministros de D. João VI entre 1818 e 1821, ocupando as pastas 
da Marinha e do Ultramar. Com o retorno de D. João VI a Portugal, permane-
ceu no Brasil, aproximando-se de D. Pedro, de quem foi ministro do Reino e 
Estrangeiros. Em junho de 1821, foi destituído do cargo, preso e deportado para 
Portugal sob a acusação de se opor às Cortes. Em Lisboa, foi preso por ordem 
do Soberano Congresso.

BRITO, Paulo José de Mello Azevedo e (Bahia, 1786 - Rio de Janeiro, 1846). 
Formado em Leis por Coimbra. Integrou a Junta Provisional da Bahia em 1822. 
Em 1826, foi escolhido senador por essa província.*
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BRUN, Malte [Conrad Malte-Brun] (?, 1755 - ?, 1826). Escritor, geógrafo e 
jornalista franco-dinamarquês.

BRUTUS, Lucius Junius (Roma, 85 a.C. - Roma 42 a.C.). Militar e político. 
Foi o principal articulador da queda de Tarquínio, o Soberbo. Considerado o 
fundador da república romana.

BULHÕES, Luiz Antonio de Oliveira (Rio de Janeiro, 1777 - Rio de Janeiro, 
1836). Militar. Em 1817, marchou para Pernambuco no comando de um ba-
talhão para se juntar à divisão organizada por Luís do Rego Barreto para dar 
combate aos rebeldes.

BURLAMAQUE, Carlos César (Portugal, 1775 - Rio de Janeiro, 1844). Militar. 
Foi governador da capitania do Piauí, e primeiro governador da capitania de Ser-
gipe del Rei, emancipada da Bahia em 1820. Com a Revolução do Porto, a Bahia 
declarou-se fiel a Portugal e reincorporou a província de Sergipe. Burlamaque 
foi deposto e preso por tropas baianas e enviado ao Rio de Janeiro. Voltou a 
governar Sergipe após a deposição do governo pró-Portugal da Bahia.*

BURLAMAQUE, Frederico Leopoldo César (Piauí, 1803 - Rio de Janeiro, 1866). 
Militar. Formado em Ciências Matemáticas e Naturais pela Escola Militar, onde 
também ensinou. Participou da repressão à Revolução Pernambucana de 1817. 
Foi diretor do Museu Nacional, secretário perpétuo da Sociedade Auxiliadora 
da Indústria Nacional e sócio do IHGB.*

CABOT, John [Giovanni Caboto] (Veneza, c. 1450 - c. 1499). Navegador e ex-
plorador italiano. É atribuído a ele ter sido o primeiro europeu na América do 
Norte desde as viagens vikings do século XI.

CABRAL, P. L. Veiga. Usou pseudônimo de Amigo da Filantropia.*

CABRAL, Pedro Álvares (Belmonte, 1467 - Santarém, 1520). Fidalgo, militar, 
navegador e explorador. Em 1499, foi nomeado pelo rei D. Manuel capitão-mor 
da armada que partiria para as Índias, seguindo a rota recém-inaugurada por 
Vasco da Gama. Realizou a primeira exploração da costa nordeste da América 
do Sul, reivindicando-a para Portugal. É tido como descobridor das terras que 
posteriormente se chamariam Brasil.

CABREIRA, Sebastião Drago Valente de Brito (Faro, 1763 - Porto, 1833). Militar 
e político. Fornou-se em Matemática por Coimbra. Após a revolta de agosto de 
1820, foi nomeado presidente do governo provisório da cidade do Porto e, mais 
tarde, presidente da junta preparatória das Cortes.

CALLADO, João Crisóstomo (Elvas, 1780 - Rio de Janeiro, 1857). Militar. Veio 
para o Brasil na divisão do general Lecor, com quem foi para o Sul e participou 
das lutas locais até 1828.*

CALDAS, Sebastião de Castro (?? - ??). Primeiro governador de Pernambuco 
nomeado por D. João V. Partidário de Recife na Guerra dos Mascates.
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CALDEIRA, Felisberto Gomes (Serro, 1786 - Salvador, 1824). Militar. Comandou 
o Exército Pacificador de Cachoeira na Guerra da Independência do Brasil na 
Bahia. Foi assassinado por soldados rebelados por ter enviado o Batalhão dos 
Periquitos para conter a Confederação do Equador.

CALLADO, João Crisóstomo (Elvas, 1780 - Rio de Janeiro, 1857). Militar. 
Combateu os franceses na Guerra Peninsular. Veio para o Brasil sob as ordens 
do general Lecor e participou das campanhas da Cisplatina.*

CÂMARA, José Pedro da (Lisboa, 1721 - Lisboa, 1799). Administrador colonial 
português, 77º governador da Índia.

CAMARÃO, Antônio Felipe (Natal, ? - Pernambuco, 1648). Índio Poti, recebeu 
no batismo o nome de Antônio. Por sua atuação na Primeira Batalha dos Guara-
rapes (1648), foi agraciado com a mercê de Dom, o hábito de cavaleiro da Ordem 
de Cristo, o foro de fidalgo com brasão de armas e o título de Capitão-Mor de 
todos os índios do Brasil.

CAMÕES, Luis Vaz de (Lisboa, 1524 - Lisboa, 1580). Considerado o maior 
poeta da língua portuguesa. Sua obra mais conhecida é a epopeia Os Lusíadas 
em que celebrou as descobertas marítimas portuguesas.

CAMPOS, José Joaquim Carneiro de, marquês de Caravelas (Salvador, 1768 
- Rio de Janeiro, 1836). Formado em Leis por Coimbra. Voltou com a Corte 
para o Brasil. Foi deputado à Constituinte pelo Rio de Janeiro. Após a saída dos 
Andradas em 1823, foi nomeado ministro do Império e Estrangeiros. Escolhido 
conselheiro de Estado (1823), redigiu, com o irmão, Francisco Carneiro de Cam-
pos, o texto da Constituição de1824. Senador pela Bahia em 1826 e membro da 
Regência Provisória em 1831.

CARDOSO, Estanislau Vieira, E.V.C. (?? - ??). Escriturário do Banco do Brasil 
e secretário do primeiro regimento de milícias do Rio de Janeiro.*

CARLOS I [Charles I] (1600-1649). Rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda a partir 
de 1625. Travou longa luta com o Parlamento em defesa das prerrogativas reais. 
Acreditava no direito divino dos reis, enquanto o Parlamento queria uma monar-
quia constitucional. A partir de 1642, teve início uma Guerra Civil. Derrotado, 
foi julgado e executado em 1649.

CARLOS II, Carlos Stuart (Londres, 1630 - Londres, 1685). Primeiro rei da 
Inglaterra após a morte de Oliver Cromwell e a restauração da monarquia. Foi 
casado com Catarina de Bragança, filha do rei português D. João IV.

CARLOS IV, Carlos Bourbon (Portici, 1748 - Portici, 1819). Rei da Espanha entre 
1788 e 1808, quando se viu obrigado a abdicar do trono em nome de seu filho 
Fernando VII. Buscou o apoio de Napoleão Bonaparte, cujas tropas invadiam a 
Espanha. Mas foi obrigado a abdicar novamente para entregar a Coroa ao irmão 
do Imperador – José Bonaparte. Pai de d. Carlota Joaquina.
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CARLOS V, o Sábio (Vincennes, 1338 - Beauté-sur-Marne, 1380). Rei da França 
desde 1364. Seu reino marcou o fim da primeira parte da Guerra dos Cem Anos. 
Conseguiu recuperar todas as terras perdidas por seus predecessores.

CARLOS X, Carlos Filipe de Bourbon, conde de Artois (Versalhes, 1757 - Görz, 
1836). Rei de França (1824-1830). Derrubado pela Revolução de 1830 que o 
substituiu pelo duque de Orléans, Luís Filipe.

CARLOS XII (Estocolmo, 1682 - Fredikshald, 1718). Rei da Suécia desde 1697. 
Foi um dos mais controvertidos chefes militares do seu tempo.

CARLOTA JOAQUINA de Bourbon (Aranjuez, de 1775 - Lisboa, 1830). Pri-
mogênita de Carlos IV e de d. Maria Luísa Teresa de Bourbon. Aos dez anos, 
casou-se por procuração com o príncipe de Portugal D. João. Personalidade forte, 
envolveu-se em várias conspirações, inclusive contra o marido. Com a deposição 
do irmão do trono espanhol por Luís Bonaparte, ambicionou assumir a liderança 
das colônias espanholas da América. Absolutista, de volta a Portugal negou-se a 
jurar a Constituição e conspirou para colocar o filho D. Miguel no trono, quando 
foi presa e confinada no palácio de Queluz. Após a morte do rei em 1826, voltou 
a conspirar a favor de D. Miguel.

CARMO, Bento Pereira do (Alenquer, 1776 - Alenquer, 1845). Jurista, magistra-
do e político liberal português. Foi deputado em 1821 e 1822, 1826 e 1834. Foi 
membro da junta preparatória das Cortes de 1820 a 1821. Mais tarde partidário 
entusiasta de D. Pedro contra D. Miguel.

CARNEIRO, Heliodoro Jacinto de Araújo (Coimbra, 1795 - ??). Diplomata. 
Formou-se em Matemática, Filosofia e Medicina por Coimbra. Em 1808, escreveu 
um opúsculo exaltando a vinda de D. João para o Brasil. Serviu ao Reino Unido 
de Portugal e Brasil como encarregado de negócios na Suíça em 1819. Defendia 
a instituição de uma monarquia constitucional.*

CARNEIRO, Manuel Borges (Resende, 1774 - Cascais, 1833). Jurista portu-
guês, formado por Coimbra. Foi um dos participantes do Sinédrio e deputado 
às Cortes. Destacou-se na elaboração do projeto de lei constitucional. Em 1823, 
foi reeleito deputado às Cortes ordinárias. Crítico do tradicionalismo do ensino 
jurídico da Universidade de Coimbra, propôs a interrupção da admissão de novos 
estudantes na Faculdade de Direito. Teórico do Estado liberal, publicou vasta 
obra de doutrina política, principalmente sobre Direito Civil.

CAROLINA, Maria Leopoldina Josefa (Viena, 1797 - Rio de Janeiro, 1826). 
Filha do Imperador Francisco I da Áustria e de Maria Teresa do Reino das Duas 
Sícilias. Casou-se com D. Pedro em 1817, tornando-se a primeira Imperatriz do 
Brasil. Trouxe consigo missão artística formada por naturalistas, desenhistas e 
pintores. Teve papel importante no reconhecimento do Império Brasileiro pela 
Corte de Viena. Nas viagens de D. Pedro, assumiu mais de uma vez a regência e 
a presidência do Conselho de Estado.

CARRETI, Francisco Joaquim (Valença, 1780 - ?, 1851). Militar. Lutou na Guerra 
Peninsular. Transferido para o Brasil, tomou parte na manifestação de março 
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de 1821 no Largo do Rocio, comandando as tropas portuguesas e brasileiras 
no intento de forçar D. João a jurar a Constituição que se elaborava em Lisboa.

CARVALHO, Elias José Ribeiro de (?? - ??). Último governador do Piauí, que 
jurou as bases da Constituição portuguesa e enfrentou uma revolta contra seu 
governo, liderada por Antônio Maria Cau.

CARVALHO, Francisco da Mãe dos Homens. (?? - ??). Cônego da Real Capela 
e pregador régio.*

CARVALHO, Francisco José de (?? - ??). Livreiro em Lisboa, editor de vários 
panfletos na época da Revolta do Porto que provocaram grande polêmica, como 
o Novo Mestre Periodiqueiro (1821), A Forja dos Periódicos (1821), Resposta 
ao Novo Mestre Periodiqueiro (1821), entre outros.

CARVALHO, Joaquim Pereira Annes de (Estremoz, 1767 - ?, 1833). Formado 
em Matemática e Teologia por Coimbra. Foi censor régio do Desembargo do 
Paço. Pertenceu à maçonaria portuguesa e foi deputado às Cortes de Lisboa.

CARVALHO, José da Silva (Santa Comba Dão, 1782 - Lisboa, 1856). Formado 
em Leis por Coimbra. Foi um dos fundadores do Sinédrio e dos idealizadores da 
Revolução Liberal de 1820.*

CARVALHO, Manuel do Cenáculo de Vilas-Boas Anes de, bispo de Beja (Lis-
boa, 1724 - Évora, 1814). Frade franciscano, estudou humanidades e teologia 
na Universidade de Coimbra. Homem de confiança do marquês de Pombal, foi 
nomeado em 1770 presidente da Junta da Providência Literária, responsável pela 
reforma dos estudos. Foi também presidente da Real Mesa Censória.

CARVOÉ [CAVROÉ], Pedro Alexandre (Lisboa, 1776 - Rio de Janeiro, 1844). 
Era carpinteiro de móveis e cultivava as belas letras. Apologista das ideias libe-
rais, entrou em polêmica com o famoso panfletista “corcunda” José Agostinho 
de Macedo. Emigrou para o Rio de Janeiro em 1828, onde se mostrou grande 
admirador de Pedro I.

CASTELO BRANCO, Anselmo José Braamcamp de Almeida (Lisboa, 1791 -  
Lisboa, 1841). Deputado às Cortes de Lisboa. Foi Secretário de Estado da 
Regência do Reino, instituída pelas Cortes.

CASTELO BRANCO, Fernando José Mascarenhas (Rio de Janeiro, 1799 - ?, 
1829). Religioso. Primeiro pároco de Rio Pardo (RS). Fez parte em 1821 da 
primeira Junta de Governo do Rio Grande de São Pedro.

CASTELO BRANCO, Francisco Caldeira de (?? - ??). Navegador, explorador e 
administrador colonial português, foi capitão-mor do Rio Grande do Norte de 
1612 a 1614 e da Bahia de 1615 a 1618. Ficou conhecido como o descobridor 
e conquistador do Rio das Amazonas.

CASTELO BRANCO, Nicolau de Abreu (?? - ??). Administrador colonial portu-
guês. Foi governador e capitão-general do Reino de Angola entre 1824 e 1829.
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CASTRO, Álvaro de, primeiro conde de Monsanto (?, c. 1420 - Arzila, 1471). 
Acompanhou D. Afonso V na conquista de Arzila na África, onde veio a falecer.

CASTRO, Damião Antonio de Lemos Faria e (Portimão, 1715 - Faro, 1789). 
Intelectual e historiador. Publicou obras em português e espanhol, deixando 
manuscritos sobre temas variados, como a História geral de Portugal e suas 
conquistas.

CASTRO, Felix José de Mattos Pereira de (?? - Rio de Janeiro, 1823). Militar 
português. Iniciou a carreira na Marinha. Em 1800, foi enviado para a capitania 
do Rio Grande do Sul, onde lutou nas campanhas de 1811 a 1812 e de 1816 
a 1820. Foi nomeado, em 1819, comandante-geral das tropas da Ilha de Santa 
Catarina e fez parte do governo provisório da província do Rio Grande do Sul.

CASTRO, Isidoro de Almada e (Portugal, ? - Brasil, ?). Militar português, foi 
comandante de artilharia do Maranhão. Em 1822, comandava a brigada de 
artilharia montada da Corte.

CASTRO, João de (Lisboa, 1500 - Goa, 1548). Nobre, cartógrafo e administrador 
colonial português. Foi o quarto vice-rei do Estado Português da Índia.

CASTRO, Manoel Francisco de Portugal e (Lisboa, 1787 - Lisboa, 1854). Go-
vernador e capitão-general de Minas Gerais de 1814 a 1821.

CASTRO, Manoel Patricio Correia de (?? - ??). Deputado por Angola às Cortes 
de Lisboa.*

CASTRO, Vicente da Soledade Dias de (Porto, 1763 - Lisboa, 1823). Prelado 
português. Formou-se em Teologia por Coimbra. Nomeado arcebispo da Bahia 
em 1820, nunca assumiu o posto. Foi representante do Minho nas Cortes de 
Lisboa, de que foi o primeiro presidente.

CATA PRETA, Joaquim José Fernandes Oliveira.*

CATARINA, Catarina Henriqueta de Bragança (Vila Viçosa, 1638 - Lisboa, 
1705). Filha de D. João IV. Rainha consorte de Inglaterra e Escócia por seu 
casamento com Carlos II.

CAU, Antônio Maria (?? - ??). Escrivão da Junta da Real Fazenda, pagador-geral 
da tropa e inspetor dos Armazéns Reais do Piauí. Entrou em conflito com o go-
vernador Elias José Ribeiro de Carvalho que o mandou prender.

CÉSAR, Caio Júlio (Roma, 100 a.C. - Roma, 44 a.C.). Imperador romano. 
Considerado um dos maiores estrategistas e estadistas da Antiguidade. Morreu 
assassinado por seus antigos aliados, Brutos e Caio Cássio, nas escadarias do 
Senado romano.

CHENIER, André Marie de (Istambul, 1762 - Paris, 1794). Poeta francês. Durante 
a Revolução Francesa escreveu o Jornal da Sociedade (1789) e foi colaborador 
do Jornal de Paris, no qual criticou os excessos da Revolução. Foi acusado em 
1794 de conspiração e condenado à morte pelo Tribunal Revolucionário.
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CÍCERO, Marco Túlio (Arpino, 106 a.C. - Formias, 43 a.C.). Grande orador, 
filósofo, advogado e político romano. Foi cônsul e senador. Morreu assassinado 
por ordem de Marco Antônio. Sua vasta obra em vários campos do saber é ainda 
lida e citada.

CLEMENTE I (Roma, ? - Ponto, 97 d.C.). Também conhecido como Clemente 
Romano, foi o quarto papa da Igreja católica, entre 88 e 97 d.C. Foi canonizado 
como São Clemente.

CLERMONT-TONERRE, Stanislas Marie Adelaïde, conde de (Barrois, 1757 
- Paris, 1792). Nobre e militar francês. Após a Revolução, foi membro da As-
sembleia Nacional, que chegou a presidir. Defendeu a monarquia de estilo inglês, 
separando o Poder Executivo do Poder Real. Após a queda da monarquia, foi 
massacrado por manifestantes revolucionários.

COCHRANE, Thomas Alexander, 10º conde de Dundonald e marquês do 
Maranhão (Annsfield, 1775 - Kensington, 1860). Nobre e político escocês, foi 
almirante da Marinha Real Britânica, conhecido como o Lobo dos Mares. Em 
1823, foi convidado por José Bonifácio para comandar a esquadra brasileira 
como seu Primeiro Almirante. Nessa condição, garantiu a adesão da Bahia, do 
Maranhão e do Piauí à Independência. Em 1823, foi-lhe concedido o título de 
marquês do Maranhão. Participou da luta contra a Confederação do Equador 
em 1824. Desentendeu-se com o governo brasileiro e regressou à Inglaterra em 
1825. Ao final da vida, publicou uma Narrative of services on the liberation of 
Chile, Peru and Brazil.

COELHO, Romualdo de Sousa (Pará, 1762 - Pará, 1841). Oitavo bispo do Pará. 
Muito erudito, foi professor de Latim, Retórica e Teologia. Foi deputado às 
Cortes de Lisboa. Ao retornar ao Brasil, foi eleito presidente da Junta Provisória 
do Pará em março de 1823.*

COLOMBO, Cristóvão (Gênova, 1451 - Valladolid, 1506). Navegador e explo-
rador responsável por liderar a frota que descobriu, em 1492, o que seria depois 
chamado de continente americano.

COUTINHO, Manuel José da Maternidade da Malta de Sousa, conde de 
Penafiel (?, 1782 - ?, 1859). Militar português. Lutou na Guerra Peninsular. 
Participou do governo regenerador de 1820. Acompanhou ao Rio de Janeiro 
a princesa d. Maria Leopoldina em 1817.

CONDILLAC, Étienne Bonnot de, conhecido como abade de Condillac (Grenoble, 
1715 - Flux, 1780). Religioso e filósofo francês. Mais conhecido pela teoria do 
sensasionismo segundo a qual todo conhecimento vem dos sentidos, exposta no 
livro Tratado das sensações (1754). 

CONSTANT, Benjamin [Henri-Benjamin Constant de Rebecque] (Lausanne, 
1767 - Paris, 1830). Suíço naturalizado francês. Influente pensador político. 
Admirador do sistema político inglês, defendeu a criação de monarquia constitu-
cional na França. Seu texto mais influente foi Principes de politique applicables 
à tous les gouvernements (1806-1810). Influenciou a Constituição brasileira de 
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1824 e a portuguesa de 1826, sobretudo no que se refere ao Poder Moderador, 
que chamava de Poder Neutro.

CORNEILLE, Pierre (Rouen, 1606 - Paris, 1684). Dramaturgo. Considerado 
pai da tragédia francesa.

CORREIA, Antônio Barboza (Minas Gerais, século XVIII). Autor do Manifesto 
ao grão Brazil império dos impérios do mundo, publicado no Rio de Janeiro em 
1822, dedicado a D. Pedro. O livro referia-se às profecias de Bandarra e outros 
profetas.

COSTA, Ignácio Francisco de Araujo (?? - ??). Militar e político. Fez parte da 
Junta de Governo, eleita pelo movimento separatista, que aderiu à causa da In-
dependência em 1823, no Piauí. Foi governador interino (1828-1829) e deputado 
(1835 e 1842) por esta mesma província.

COSTA, José Daniel Rodrigues da (Portugal, 1757 - Lisboa, 1832). Militar, 
escrivão e poeta sob o pseudônimo de Josino Leiriense. Autor de vários folhetos 
de grande aceitação junto ao público na Revolução de 1820. Suas composições 
defendiam tanto as ideias liberais quanto o governo absoluto. Foi autor do pe-
riódico antiliberal O Almocreve de Petas.*

COSTA, José de Resende, filho (Minas Gerais, 1765 - Rio de Janeiro, 1841). 
O mais jovem dos inconfidentes mineiros, foi degredado com o pai para Cabo 
Verde. Regressou em 1809. Em 1821, foi eleito deputado às Cortes por Minas 
Gerais. Em 1823, foi membro da Constituinte brasileira juntamente com outro 
ex-inconfidente, padre Manoel Rodrigues da Costa. Foi ainda eleito para a 
primeira legislatura em 1826.

COSTA, Manoel Rodrigues da (São João del Rei, 1754 - Barbacena, 1844). 
Sacerdote formado no Seminário de Mariana. Envolveu-se na Inconfidência 
Mineira de 1789. Foi condenado ao exílio em Lisboa. Regressando a Minas, 
destacou-se por iniciativas relacionadas à indústria e à agricultura. Hospedou 
D. Pedro em sua fazenda mais de uma vez. Escreveu um panfleto dirigido a 
D. Pedro em favor da união do Brasil. Deputado por Minas Gerais à Constituinte 
de 1823 e à primeira legislatura. Nesta última, não tomou posse.*

COUTINHO, Francisco Pereira (Rio de Janeiro, 1735 - Coimbra, 1822). Frade da 
ordem de São Bento de Avis e doutor em Cânones por Coimbra. Desembargador 
da Casa da Suplicação, deputado da mesa Censória e do tribunal da Inquisição, 
reitor e reformador da Universidade de Coimbra. Foi um dos membros da 
deputação nomeada pelo general Junot em 1808 para pedir a Napoleão um 
rei de sua escolha para Portugal. Foi deputado às Cortes de Lisboa.

COUTINHO, José Joaquim da Cunha Azeredo (Campos, 1742 - Lisboa, 1821). 
Religioso e publicista. Formado em Direito Canônico em 1775, foi nomeado 
bispo de Olinda em 1794, bispo-auxiliar de Bragança e Miranda em 1802 e de 
Elvas em 1806, inquisidor-geral do reino em 1818. Eleito deputado pelo Rio de 
Janeiro às Cortes de Lisboa, faleceu antes de tomar posse.
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COUTINHO, José Lino (Salvador, 1784 - Bahia, 1836). Formado em Medicina 
por Coimbra. Fez parte da Junta Provincial da Bahia e foi deputado às Cortes de 
Lisboa. Assinou a Constituição portuguesa, mas recusou-se a jurá-la. Com outros 
deputados brasileiros fugiu de Lisboa para Falmouth, Inglaterra. Foi deputado 
à Assembleia Geral do Império em diversas legislaturas (1826, 1830 e 1833). 
Grande opositor ao governo de Pedro I, foi ministro do Império do 1º Gabinete 
da Regência Trina Permanente.

COUTINHO, Luiz Pereira da Nóbrega de Souza (Angra dos Reis, 1760 - Rio de 
Janeiro, 1826). Militar e político. Defensor da causa da Independência. Participou 
do Clube Patriótico formado pelo capitão-mor Joaquim José da Rocha. Ministro 
da Guerra em 1822. Acusado de conspiração pelos Andradas partiu para o exílio 
na França juntamente com Januário da Cunha Barbosa e José Clemente Pereira. 
Retornou em 1824 e elegeu-se deputado pela província do Rio de Janeiro em 1826.

COUTINHO, Sebastião da Cunha de Azeredo (Rio de Janeiro, 1744 - ??). Ir-
mão do bispo Azeredo Coutinho, que lhe cedeu o morgadio da família, quando 
assumiu as funções eclesiásticas.

COUTINHO, Rodrigo de Sousa, conde de Linhares (Lisboa, 1745 - Rio de Janeiro, 
1812). Diplomata e estadista. Estabelecida a Corte no Rio de Janeiro, assumiu 
a pasta dos Negócios Estrangeiros e da Guerra na qual presidiu a importantes 
decisões diplomáticas – como a declaração de guerra à França em 1808 e a 
capitulação de Caiena em 1809 – e à assinatura de vários acordos e tratados de 
comércio com a Inglaterra.

COUTO, José Maria de Moura Henriques Sá (Lisboa, 1772 - Lisboa, 1836). 
Militar. Passou a servir no Brasil em 1819. Em 1821, foi nomeado governador 
das Armas de Pernambuco. Em 1822, assumiu o governo das Armas da província 
do Grão-Pará. Defensor ferrenho da situação colonial do Brasil, foi destituído 
da função em agosto de 1823.

CRÉBILLION, Prosper Jolyot de (Dijon, França, 1674 - França, 1762). Poeta e 
dramaturgo francês de grande êxito. Pertenceu à Academia Francesa.

CROMWELL, Oliver (Huntingdon, 1599 - Londres, 1658). Opositor do auto-
ritarismo real de Carlos I, foi uma das principais lideranças da guerra civil que 
dissolveu o Parlamento inglês e proclamou a República em 1649, quando se 
tornou Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda.

CULLEN, Domingo (Ilhas Canárias, 1791 - ?, 1839). Comerciante e político. 
Fixou-se em Montevidéu em 1811, como comerciante, engajando-se, mais tarde, 
no grupo que se opunha à dominação brasileira em Montevidéu, os chamados 
“cavaleiros orientais”. Teria convencido o general argentino Estanislao Lopes 
a ajudar movimento de independência dessa cidade em 1823. Mais tarde, 
estabeleceu-se na cidade de Santa Fé (Argentina), tornando-se secretário do 
general Lopes (1828) e também ministro (1833).

CUNHA, Antônio Álvares da, conde da Cunha (Lisboa, 1700 - Lisboa, 1791). 
Fidalgo e administrador colonial. Foi governador de Angola (1753-1758) e 
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vice-rei do Brasil (1763-1767), quando da transferência da capital de Salvador 
para o Rio de Janeiro. Melhorou as fortificações então existentes na cidade e 
deu início a outras, como os Arsenais de Guerra e Marinha.

CUNHA, João Cosme da (Lisboa, 1715 - Lisboa, 1783). Cardeal arcebispo de 
Évora. Soube insinuar-se no espírito de D. José I e do marquês de Pombal, man-
tendo durante anos grande influência na Corte.

CUNHA, Luiz da (Lisboa, 1662 - Paris, 1749). Diplomata, serviu a D. João V. 
Foi arcediago da Sé de Évora, enviado extraordinário de Portugal às Cortes de 
Londres, Madri e Paris, e ministro plenipotenciário no Congresso de Utrecht. 
Em suas “Instruções” concebeu as vantagens da transferência da Metrópole 
para o Brasil.

CUNHA, Matias da (Portugal, ? - Salvador, 1688). Administrador colonial 
português, foi governador da capitania do Rio de Janeiro, de 1675 a 1679 e 
governador-geral do Brasil de 1687 a 1678.

CUNHA, Pedro Nolasco Pereira da (?? - ?, 1830). Militar brasileiro. Lutou nas 
campanhas do Sul e reformou-se como marechal de campo em 1821.

CURADO, Joaquim Xavier, conde de S. João das Duas Barras (Meia Ponte, 
1743 - Rio de Janeiro, 1830). Militar brasileiro, lutou nas campanhas do Sul 
de 1810 e 1816. Em 1822 foi nomeado governador das Armas da Corte e da 
capitania do Rio de Janeiro. Nessa condição, enfrentou as tropas do general 
Avilez entre 11 e 12 de janeiro desse ano, forçando-as a passarem para Niterói 
e regressarem a Portugal.

D’ALEMBERT, Jean le Ronde (Paris, 1717 - Paris, 1783). Matemático e filósofo 
francês, editor da Enciclopédia (1750-1772), juntamente com Dénis Diderot.

D’ANDRADE, Antonio José de Paiva Guedes (?? - ??). Oficial maior da secretaria 
dos Negócios do Império. Foi poeta, tradutor de autores clássicos e redator do 
Diário do Governo.

DALTRO, José Gabriel da Silva (?? - ??). Um dos oficiais com patente de major 
que tentaram, em 1821, derrubar a Junta Provisória de Governo da Bahia.

DANIEL, José (Ver COSTA, José Daniel Rodrigues da).

DAUN, João Carlos de Gregório Domingos Vicente Francisco Saldanha de Oli-
veira e, duque de Saldanha (Lisboa, 1790 - Londres, 1876). Cursou a Academia 
Real de Marinha. Participou da Guerra Peninsular. No Brasil, liderou a campanha 
para recuperar Montevidéu. Foi nomeado, em 1821, governador e capitão-geral 
do Rio Grande do Sul e, logo em seguida, eleito presidente da Junta Governativa. 
Por ser contrário à causa da Independência, renunciou aos cargos que ocupava 
nessa província. Solicitou passaporte para Portugal, o que lhe foi negado. Em 
dezembro de 1822, ganhou permissão para voltar a Portugal. Em 1823, foi preso 
por negar-se a comandar uma expedição militar para restabelecer a soberania 
portuguesa na Bahia. Ocupou diversos cargos em Portugal, entre eles, o de em-
baixador em vários países e ministro de Estado.
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DE PRADT, Dominique-Georges-Fréderic de Rion de Prolhiac Dufour, abbé de 
Pradt (Allanche, 1759 - Paris, 1837). Religioso e político francês. Opôs-se de 
início à Revolução, reconciliando-se com ela após a subida de Napoleão a quem 
serviu. Influenciou muito os movimentos independentistas das colônias espanhola 
e portuguesa da América por suas obras Des colonies et de la révolution actuelle 
de l’Amérique e Des trois derniers mois de l’Amérique et du Brésil, ambos de 
1817. Para o Brasil previa que desde a vinda da Corte, e diante da revolta per-
nambucana de 1817, a separação seria inevitável e que D. João deveria optar 
pelo Brasil e abandonar Portugal. O Correio Brasilense de Hipólito da Costa 
traduzia e publicava seus textos.

DEMÓSTENES (Atenas, 384 a.C. - Ilha de Caluria, Poros, 322 a.C.). Orador e 
político. Destacou-se na primeira atividade, sendo considerado um orador brilhan-
te cujos discursos refletem a vida social, econômica e política do século IV a.C.

DIAS, Henrique (Pernambuco, ? - Recife, 1662). Negro forro, lutou contra os 
holandeses à frente de um regimento de libertos. Pelos serviços prestados, ganhou 
o título de fidalgo, mercês e a patente de mestre de campo. 

DIAS, Luís de Sousa.*

DIDEROT, Dénis (Langres, 1713 - Paris, 1784). Filósofo e escritor francês, editor 
da Enciclopédia, juntamente com Jean D’Alembert.

DINIZ, D. (Lisboa, 1261 - Santarém, 1325). Sexto rei de Portugal. Filho de 
Afonso III, governou durante 46 anos, estabelecendo uma política de fortaleci-
mento e estabilização das fronteiras.

DINIZ, Manoel Francisco da Silva (Minas Gerais, c. 1764 - Minas Gerais,  
c. 1836). Foi clérigo.

DINIZ, Pedro Alvarez (?? - ??). Desembargador do Paço e conselheiro de D. João 
VI. Em 1821, quando D. Pedro assumiu a Regência, foi ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Foi demitido em 
outubro do mesmo ano devido ao aparecimento de pasquins sediciosos na Corte 
e a acusações por parte das tropas portuguesas de que simpatizava com as tropas 
brasileiras e com a ideia de separação.

DRUMMOND, Inácio José Correia (Funchal, ? - ??). Procurador da Câmara 
Municipal de Funchal, na Ilha da Madeira, foi autor de diversos sonetos de elogio 
às famílias real e imperial.*

DUARTE, Marcelino Pinto Ribeiro (Vila da Serra, Espírito Santo, ? - Niterói, 
1860). Padre, foi professor público de Latim em Vitoria e de Retórica no Rio de 
Janeiro. Foi eleito compromissário pela província do Espírito Santo em 1821, ano 
em que escreveu panfleto sob o pseudônimo de Philopátrico. Autor de vários outros 
escritos políticos. Nas regências trinas, vinculou-se aos liberais exaltados e redigiu 
o jornal O Exaltado. Foi deputado-geral pelo Espírito Santo de 1838 a 1841.

DUPRAT, Antoine (Issoire, 1463 - França, 1537). Político e eclesiástico francês. 
Foi chanceler de Francisco I e arcebispo de Sens, nomeado em 1525, feito cardeal 
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em 1527. Primeiro presidente do Parlamento de Paris. Negociou a Concordata 
da Bologna com a Santa Sé (1516). Destacou-se pela defesa do absolutismo e 
pelo combate ao nascente protestantismo.

DURÁN, Juan José (Montevidéu, 1770? - Montevidéu, 1834). Militar, político e 
importante fazendeiro e saladero oriental. Em dezembro de 1813, integrou o corpo 
municipal favorável à tendência centralista das Províncias Unidas do Rio da Prata. 
Foi criada a Província Oriental do Rio da Prata. No ano seguinte foi nomeado 
governador intendente. Integrou o cabildo de Montevidéu em vários governos. 
Em dezembro de 1816 participou da delegação do cabildo perante as autoridades 
de Buenos Aires para pedir apoio contra o avanço das tropas lusitanas, estabele-
cendo condições que foram consideradas inaceitáveis por Artigas. Sob o governo 
do general Lecor foi chefe do cabildo de Montevidéu e governador intendente da 
Província Cisplatina durante vários anos. No Congresso Cisplatino de 1821, de 
que foi um dos organizadores, apoiou a incorporação ao Reino Unido. Apoiou 
também a incorporação ao Império do Brasil e foi agraciado com a patente de 
brigadeiro do Exército pelos serviços prestados ao governo brasileiro (1825).

ECHAGUE, Pasqual (Santa Fé, 1797 - Santa Fé, 1867). Militar e político ar-
gentino. Formado em Teologia pela Universidade de Córdoba. Participou da 
campanha de 1829 contra os unitaristas liderados por Juan Lavalleja, sendo 
encarregado, mais tarde, por Lopez de pacificar a província de Entre Rios. Foi 
governador de Santa Fé (1842).

ELÍSIO, Filinto, nascido Francisco Manuel do Nascimento (Lisboa, 1734 - Paris, 
1819). Presbítero, poeta e tradutor. Influenciado pelas ideias iluministas, foi 
perseguido pelo Santo Ofício, exilando-se em Paris. Residiu por cinco anos na 
Holanda como secretário particular do conde da Barca. Retornou à França em 
1797, lá permanecendo até a morte. Traduziu obras de Racine, D’Alembert, 
La Fontaine, entre outros.

EPAMINONDAS (Tebas, 418 a.C. - Mantineia, 362 a.C.). Militar e político 
grego. Responsável pela ascensão de Tebas a potência hegemônica da Grécia.

ERASMO DE ROTERDÃ [Gerrit Gerritszoon] (Roterdã, 1469 - Basileia, 1536). 
Teólogo e humanista holandês. Um dos maiores nomes do humanismo europeu. 
Mais conhecido pelo livro Elogio da loucura, dedicou-se, sobretudo, à tradução 
dos textos bíblicos e patrísticos e à defesa da renovação do catolicismo e da 
escolástica.

ESPINOSA, Baruch (Amsterdã, 1632 - Haia, 1677). Filósofo e pensador político 
holandês. Em política, suas obras principais são o Tratado teológico-político 
(1672) e o Tratado político, texto inacabado de 1677. Criticou o absolutismo 
e a influência da religião na política, enfatizando a necessidade da liberdade de 
pensamento.

FÁBIO [Quintus Fabius Maximus] (Roma, 275 a.C. - Roma, 203 a.C.). Político 
e militar romano. Combateu Aníbal, quando este invadiu a Península Itálica, 
adotando a tática de fustigar o inimigo com a finalidade de desgastá-lo, o que 
lhe valeu a alcunha de Cunctator, procrastinador.
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FALCÃO, José Anastácio (Leiria, 1786 - Paris?, 1833?). Advogado, comerciante 
e escritor português. Foi degredado para a África por volta de 1813. Em Ango-
la, foi advogado e comerciante, e lutou pela adesão local às Cortes de Lisboa. 
Nos anos seguintes, movimentou-se entre o Rio de Janeiro e Lisboa, publicando 
panfletos constitucionais, como O Alfaiate Constitucional. Em 1829, estava em 
Paris, onde publicou o livro De l’état actuel de la monarchie portugaise, no qual 
identificou nos defeitos da Constituição de 1822 e na atuação dos deputados 
vintistas uma das cincos causas da decadência da monarquia.*

FARINHA, Manoel Antonio, conde de Souzel (?? - Rio de Janeiro, 1842). Oficial-
-general da Armada. Era ministro da Marinha à época do Fico.

FARO, Luís Antonio Furtado de Castro do Rio de Mendonça e, sexto visconde 
e primeiro conde de Barbacena (Sacavem, 1754 - Lisboa, 1830). Formado em 
Filosofia por Coimbra. Governador e capitão-general de Minas Gerais em 1788, 
quando ordenou a derrama. Reprimiu a revolta que se seguiu em 1789, conhecida 
como Inconfidência Mineira, e prendeu os envolvidos.

FAVA, José Bento de Sousa. (?? - ??). Comendador da Ordem de Cristo, briga-
deiro de engenheiros, intendente das obras públicas de Lisboa.

FELGUEIRAS, João Baptista (Guimarães, Portugal, 1787 - Lisboa, Portugal, 
1845). Magistrado e político. Formado em Leis por Coimbra. Deputado às Cortes 
de Lisboa, de que foi primeiro secretário. Um dos mentores da Constituição.

FELIPE II (Valladolid, Espanha, 1527 - Escorial, Espanha, 1598). Rei da Espanha, 
desde 1556, de Nápoles e Sicília desde 1554 e de Portugal e Algarves – como 
Felipe I – desde 1580.

FELIPPE IV (Valladolid, 1605 - Madri, 1665). Rei da Espanha entre 1621 e 1665, 
e rei de Portugal como Felipe III, até 1640.

FERNANDES, Baltasar (?? - ??). Bandeirante. No ano de 1654, mudou-se para 
Sorocaba e ali mandou construir uma igreja em honra de Nossa Senhora da Ponte, 
um mosteiro beneditino e uma escola.

FERNANDES, José Pedro (Brasil, ? - Brasil, 1841). Oficial maior da Secretaria 
dos Negócios do Império. Autor de inúmeras composições de caráter congratu-
latório. Assinava com as iniciais J.P.F.*

FERNANDO JOSÉ, primeiro conde e marquês de Aguiar (Lisboa, 1752 - Rio de 
Janeiro, 1817). No Brasil, acumulou os cargos de ministro dos Negócios do Reino, 
presidente do Erário Régio e ministro Assistente ao Despacho. Criou o Erário 
Régio e o Conselho de Fazenda, permitiu o livre estabelecimento de fábricas e 
manufaturas, quebrando o monopólio de d. Maria I (de 1785), proibiu o curso 
do ouro em pó como moeda, criou o Banco do Brasil.

FERNANDO VII (San Ildefonso, 1784 - Madri, 1833). Rei da Espanha, filho de 
Carlos IV e de Maria Luísa de Parma. Quando da abdicação forçada de seu pai, 
procurou o apoio de Napoleão Bonaparte para preservar seus direitos ao trono. 
Reinou de março a maio de 1808, quando as tropas napoleônicas invadiram 
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Madri e Bonaparte o forçou a assinar sua própria abdicação. Reassumiu o trono 
em 11 de novembro de 1813 e nele permaneceu até a morte.

FERREIRA, Antônio (Lisboa, 1528 - ?, 1564). Poeta e escritor. Formado em 
Humanidades e Leis por Coimbra. Autor de poemas inspirados em Horácio e 
Petrarca. Considerado um dos responsáveis pela introdução na literatura portu-
guesa do ideário renascentista.

FERREIRA, Domingos Malaquias de Aguiar Pires (Recife, 1788 - Cimbres, 
1857). Fez os primeiros estudos no Seminário de Olinda. Cursou Matemática 
em Coimbra, sendo obrigado a retornar pelas invasões napoleônicas. Aderiu à 
Insurreição de 1817, da qual foi nomeado legado aos EUA. Eleito deputado por 
Pernambuco às Cortes de Lisboa, defendeu os interesses da capitania, principal-
mente da Junta de Goiana.

FERREIRA, Francisco Xavier (Colônia de Sacramento, 1771 - ?, 1835). Farma-
cêutico, jornalista e político. Foi deputado na Junta Provisória de Governo do 
Rio Grande de São Pedro de 1822 a 1824. Autor do primeiro jornal publicado 
no Rio Grande do Sul, O Noticiador.

FERREIRA, Gervásio Pires (Recife, 1765 - Recife, 1836). Abastado comerciante. 
Estudou Matemática em Coimbra. Retornou ao Brasil em 1809. Aderiu à Re-
volução de 1817, foi preso e enviado à Bahia até ser libertado três anos depois. 
Envolveu-se na conspiração que depôs o governador de Pernambuco, Luís do 
Rego Barreto, e presidiu à Junta que o substituiu. Foi deputado por Pernambuco 
na legislatura de 1830 a 1833.*

FIGUEIREDO, Antonio José Gonçalves de (?? - ??). Sacerdote português da Vila 
do Socorro de Cotinguiba, que se opôs à causa do Brasil.*

FILANGIERI, Gaetano (Nápoles, 1752 - Nápoles, 1788). Jurista e filósofo italia-
no. Os dois primeiros volumes de sua grande obra, La scienza della legislazione, 
apareceram em 1780. Defendia o livre comércio e a abolição das instituições 
medievais. Seu sucesso foi imediato na Itália e em toda a Europa.

FLANGINI, Miguel Antônio (?? - ??). Militar. Secretário do Conselho Militar 
da Divisão de Voluntários Reais d’El Rei na Cisplatina.

FONSECA, Marianno José Pereira da, marquês de Maricá (Rio de Janeiro, 1773 
- Rio de Janeiro, 1848). Formou-se em Matemática e Filosofia por Coimbra. Im-
plicado na Inconfidência Carioca de 1794, foram encontrados em sua biblioteca 
livros de Voltaire e do Abade Raynal. Entre 1818 e 1821, foi censor régio da Mesa 
do Desembargo do Paço. Em 1821, integrou a Junta Provisória de Governo do Rio 
de Janeiro. Em abril do mesmo ano, encontrava-se entre os eleitores paroquiais 
que participaram da reunião na Praça do Comércio. Após a Independência, foi 
ministro da Fazenda em 1823 e conselheiro de Estado nesse mesmo ano. Dentre 
seus escritos, destacam-se a tradução dos volumes da Constituição moral de 
La Rochefocauld e suas próprias Máximas, publicada em 1850.

FONTOURA, Manoel Carneiro da Silva e (?? - ??). Militar brasileiro. Foi 
comandante militar do distrito de Vacacaí (RS). No dia 9 de janeiro de 1822, 
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encontrava-se na Corte, às ordens do governo do Rio Grande. Em audiência entre 
o presidente do Senado da Câmara e o Príncipe Regente, afirmou a identidade de 
sentimentos das províncias do Rio Grande e do Rio de Janeiro no que se referia 
à permanência de D. Pedro no Brasil.

FRANÇA, Clemente Ferreira, marquês de Nazaré (Bahia, 1774 - Rio de Janeiro, 
1827). Doutor em Direito, foi desembargador do Paço, ministro da Justiça em 
1823, conselheiro de Estado nesse mesmo ano e senador pela Bahia em 1826.

FRANÇA, Luis Paulino de Oliveira Pinto da (Cachoeira, 1771 - ?, 1824). Militar 
em Portugal, passou para o Exército brasileiro em 1813. Lutou contra os rebeldes 
pernambucanos de 1817. Em 1821, foi nomeado governador das Armas pela Junta 
Provisional de governo da Bahia. Foi deputado pela Bahia às Cortes de Lisboa. 
Morreu em alto mar ao retornar a Lisboa, após missão à Bahia, em 1823, para 
solucionar o conflito entre as tropas portuguesas e brasileiras.

FRANÇA, Manoel de Araújo.*

FRANCISCO DE S. LUIZ [Francisco de São Luiz Saraiva] (Ponte de Lima, 1766 
- Lisboa, 1845). Clérigo regular. Cursou Teologia em Coimbra, onde também 
ensinou. Foi membro da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino como 
representante da Universidade. Deputado às Cortes, redigiu um projeto constitu-
cional que consagrava o bicameralismo e um Manifesto da nação portuguesa aos 
soberanos e aos povos da Europa. Compôs o Conselho da Regência. Em 1822, 
foi nomeado bispo de Coimbra e reitor da Universidade.

FRANCISCO I (Florença, 1768 - Viena, 1835). Imperador da Áustria em 1792, 
foi o último Imperador do Sacro Império Romano-Germânico que se desintegrou 
em 1806, após ter sido derrotado nas guerras napoleônicas. Aliou-se à Inglaterra 
e ao Império russo contra Napoleão. Pai de Maria Leopoldina, Imperatriz do 
Brasil, mulher de Pedro I.

FRANCO, Francisco Soares (Loures, 1772 - Lisboa, 1844). Médico. Lente de 
Medicina na Universidade de Coimbra e redator da Gazeta de Lisboa. Deputado 
às Cortes pela Extremadura, foi autor de importantes projetos de lei, entre eles 
o da liberdade de imprensa. Influenciado pelas ideias de Adam Smith, publicou 
em 1820 os Ensaios sobre o melhoramento de Portugal e do Brasil, em que 
defendeu as vantagens do trabalho livre sobre o escravo, propondo a abolição 
gradual da escravatura.

FRANKLIN, Benjamin (Boston, 1706 - Filadélfia, 1790). Jornalista, inventor e 
político. Foi um dos líderes da Revolução Americana. Participou da convenção 
que elaborou a Constituição dos Estados Unidos e tentou, sem êxito, abolir a 
escravidão.

FRANZINI, Marino Miguel (Lisboa, 1779 - Lisboa, 1861). Estudou na Real 
Academia dos Guardas Marinhas. Foi deputado às Cortes de Lisboa. Pioneiro 
da meteorologia e da estatística em Portugal, foi sócio da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, membro do Conselho de D. João VI.
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FREIRE, Cipriano Ribeiro (São João da Cova, 1749 - Lisboa, 1824). Diplomata 
português. Primeiro embaixador de Portugal nos Estados Unidos, de 1794 a 1799.

FREIRE, Pascoal José de Mello (Portugal, 1738 - Portugal, 1798). Jurista e pro-
fessor de Coimbra. Autor da obra Historiae juris civilis lusitani, liber singularis, 
primeiro livro de História do Direito impresso em Portugal. Sócio da Academia 
de Ciências de Lisboa. Adepto do absolutismo ilustrado, defendeu a política 
pombalina. Foi autor de um projeto de código criminal, encomendado por ordem 
de Maria I, que só foi publicado em 1823 e teria, segundo alguns, influenciado 
a produção de outros códigos criminais, inclusive o do Brasil.

FREITAS, José Antônio de.*

FURTADO, Francisco Xavier de Mendonça (Portugal, 1700 - ?, 1769). Irmão 
do marquês de Pombal. Governador do estado do Grão Pará e Maranhão (1751-
1755). Secretário de Estado da Marinha e Ultramar (1760-1769). Ajudou Pombal 
a combater os jesuítas.

FURTADO, Jeronimo de Mendonça (?? - ??). Administrador colonial português. 
Foi capitão-general e governador da capitania de Pernambuco, e enfrentou, em 
1666, a Conjuração de Nosso Pai, também conhecida por Revolta contra Mendon-
ça Furtado, um dos primeiros movimentos nativistas ocorridos no Brasil Colônia.

GALVÃO, Inocêncio da Rocha (Bahia, ? - Rio de Janeiro, 1863). Bacharel em 
Letras na França. Foi professor de línguas e político. Ainda na França, foi forçado 
a engajar-se no Exército contra Portugal, acabando por ser preso. Em liberdade, 
retornou ao Brasil com o intuito de tomar parte no movimento de independên-
cia. Porém, ao chegar, esta já havia sido proclamada. Escreveu textos de cunho 
republicano. Lecionou matemática e línguas nos Estados Unidos (1824). Foi 
eleito deputado geral, em 1836, pela Bahia, e, na Sabinada (1837), foi aclamado 
presidente da província.*

GAMA, Antônio Joaquim Nogueira da.*

GAMA, Antonio Saldanha da (Lisboa, 1778 - Lisboa, 1839). Militar e adminis-
trador colonial. Ocupou vários postos na América e na África. Embaixador na 
Espanha em 1823. Secretário dos Negócios Estrangeiros de D. João VI em 1825. 
Na Regência, identificou-se com os caramurus e participou de revolta na Corte 
em 1832 quando tinha o posto de tenente coronel.

GAMA, Bernardo José da, visconde de Goiana (Recife, 1782 - Pernambuco, 
1854). Formou-se em Leis por Coimbra e retornou ao Brasil com a família real. 
Magistrado, foi desembargador da Relação de Pernambuco em abril de 1821. 
Escreveu Memória sobre as principais causas por que deve o Brasil reassumir os 
seus direitos e reunir as suas províncias, oferecendo-a ao príncipe regente 
D. Pedro e, em seguida, Memória sobre as principais causas por que deve o 
Rio de Janeiro conservar a união com Pernambuco. Deputado à Constituinte 
por Pernambuco em 1823. Ministro do Império em 1831.*

GAMA, José Fernandes (Pernambuco, ? - ??). Administrador da Alfândega de 
Recife e redator da folha Arara Pernambucana. Foi um dos líderes da conspiração 
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que derrubou a Junta Governativa de Pernambuco em 1822, e um dos responsá-
veis pela denúncia do Partido Autonomista Pernambucano, que tinha entre seus 
membros Frei Caneca. Envolveu-se em polêmica na imprensa com o frade que o 
criticou em O caçador atirando à Arara Pernambucana em que se transformou 
o rei dos ratos José Fernandes da Gama.

GAMA, Manoel Jacinto Nogueira da, marquês de Baependi (São João del Rei, 
1765 - Rio de Janeiro, 1847). Militar. Formou-se em Matemática e Filosofia por 
Coimbra. Foi lente na Academia Real da Marinha. Voltou ao Brasil em 1802. 
Ocupou vários postos na administração colonial, com destaque para a área finan-
ceira. Em 1823, foi eleito deputado à Constituinte pelo Rio de Janeiro. Ministro 
da Fazenda em 1823, 1826 e 1831, conselheiro de Estado em 1823, senador por 
Minas Gerais em 1826.*

GAMBOA, Hipólito.*

GATO, Manoel de Borba (?, 1649 - ?, 1718). Bandeirante paulista. Iniciou suas 
atividades com o sogro, Fernão Dias Pais. Além de descobridor de minas, foi 
hábil administrador.

GEINE, François Étienne Raymond Cailhé de (?? - ??). Ex-soldado de Napo-
leão, recebeu autorização para servir em Portugal em 1816. Veio para o Rio de 
Janeiro a fim de estabelecer uma casa de jogo. Transformou-se em informante 
do Intendente de Polícia Paulo Fernandes Viana. A ele é atribuída a autoria do 
folheto Le Roi et la Famille Royale de Bragance doivent-ils, dans les circonstances 
présentes, retourner en Portugal, ou bien rester au Brésil?, mandado imprimir 
por ordem de Tomás Vilanova Portugal.*

GIBBON, Edward (Putney, 1737 - Londres, 1794). Historiador inglês. De família 
rica, foi educado por um tutor na Suíça. Escreveu a monumental A história do 
declínio e queda do Império Romano, publicada em seis volumes entre 1776 e 
1788.

GIRÃO, Antonio Lobo de Barbosa Ferreira e Teixeira (Traz dos Montes, 1785 
- Lisboa, 1863). Político. Foi deputado às Cortes de Lisboa. Fez parte da Acade-
mia Real de Ciência de Lisboa e da Sociedade Promotora da Indústria Nacional.

GODINHO, José Jacinto (?? - Rio de Janeiro, 1861). Militar. Lutou na Guerra 
Peninsular.

GÓIS, Damião de (Alenquer, 1502 - Alenquer, 1574). Historiador e humanista. 
Participou de várias missões diplomáticas e comerciais na Europa entre 1528 e 
1531. Publicou obras humanistas e historiográficas que lhe renderam processos 
e perseguições pelo Tribunal do Santo Ofício.

GOMES, Francisco Agostinho (Bahia, 1769 - Salvador, 1842). Estudou em 
Portugal. Ao retornar ao Brasil ficou conhecido como padre Agostinho Go-
mes, apesar de ser apenas diácono. Acusado de participar da conspiração dos 
Alfaiates (1798), nada ficou provado, além do fato de ler gazetas estrangeiras 
e possuir muitos livros, principalmente franceses. Foi um dos fundadores da 
Biblioteca Pública da Bahia, inaugurada em 1811, com muitos livros doados de 
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sua biblioteca. Representou a Bahia nas Cortes de Lisboa, tendo se recusado a 
jurar e assinar a Constituição. De volta ao Brasil, foi eleito deputado pela Bahia 
à Constituinte de 1823.

GONÇALVES, Lázaro José (Lisboa, 1781 - Rio de Janeiro, 1852). Militar. Em 
1817, comandou o regimento de caçadores de Santos. Quatro anos depois, foi 
secretário da guerra no novo governo organizado em São Paulo. Em janeiro 
de 1822, comandou a divisão dos leais paulistanos que foi chamada ao Rio de 
Janeiro em virtude dos acontecimentos relacionados ao Fico.

GORDILHO, José Egidio de Barbuda, visconde de Camamu (Chamusca, Portugal, 
1787 - Bahia, 1830). Militar e político. Em 1809, foi transferido para o Brasil, 
servindo no Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro. Em 1821, tomou parte 
no movimento que tentou depor a Junta Provisória de Governo da Bahia. Foi 
preso e enviado para Lisboa, retornando no ano seguinte. Em 1824, foi nomeado 
comandante das Armas da Bahia e, em seguida, presidente da província do Rio 
Grande do Sul.

GOULART, Basílio Ferreira (Rio de Janeiro, ? - ??). Bacharel em Leis por Coim-
bra. Foi advogado da casa de Suplicação e ocupou outros cargos públicos no Rio 
de Janeiro, onde viveu durante as lutas da Independência.*

GOULART, Francisco Vieira (Funchal, 1765 - Rio de Janeiro, 1839). Cônego 
da Imperial Capela. Formou-se em Coimbra. Veio para o Brasil em 1796. Em 
1821, no Rio de Janeiro, editou o Bem da Ordem, onde defendeu um vintismo 
moderado. Apoiou em panfleto a ação das tropas portuguesas para forçar a 
adesão do rei às Cortes lisboetas. Em 1821, foi nomeado diretor da Junta da 
Tipografia Régia e redator da Gazeta do Rio de Janeiro.

GRANADA, Luiz de (Granada, Espanha, 1505 - Lisboa, 1588). Religioso do-
minicano. Dotado de grande erudição, foi confessor de D. João III, da Rainha 
Catarina e do cardeal infante D. Henrique. Escreveu diversas obras, entre elas, 
Oração e meditação que foi traduzida em nove idiomas.

GREGORIO 7º (Sovana, c. 1020 - Salerno, 1085). Nascido Hildebrando, tornou-
-se monge beneditino, adquirindo no mosteiro de Cluny suas ideias reformistas. 
Papa eleito em 1073. Pelas reformas que introduziu, foi um dos papas mais 
influentes da história da Igreja.

GROCIO, Hugo (Holanda, 1583 - Rostock, Alemanha, 1645). Filósofo, jurista, 
historiador e teólogo. Defensor do jusnaturalismo contra as teorias do direito 
divino. Considerado pai do Direito Internacional moderno.

GUILHERME III (Haia, 1650 - Londres, 1702). Foi governador das províncias 
unidas dos Países Baixos (1672-1702) e rei da Inglaterra (1689-1702). Fez guerra 
contra Luís XIV, de quem obteve o reconhecimento da independência da Ho-
landa. Combateu a hegemonia francesa na Europa e favoreceu a disseminação 
do protestantismo.

GUIMARÃES, Manuel Ferreira de Araújo (Cidade da Bahia, 1777 - Cidade da 
Bahia, 1838). Militar e periodista. Formado na Academia Real da Marinha em 
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Lisboa, transferiu-se para o Exército ao voltar ao Brasil em 1808. Foi eleito cons-
tituinte pela Bahia em 1823. Editou o Patriota entre 1813 e 1814 e a Gazeta do 
Rio de Janeiro entre 1813 e 1821. Deixando a Gazeta, fundou O Espelho, que 
circulou entre outubro de 1821 e junho de 1823. Nele publicou artigos ofensivos 
a D. Pedro e José Bonifácio, contra a Malagueta, o Reverbero Constitucional 
Fluminense e o Correio do Rio de Janeiro.*

GUIMARÃES, Manoel Pedro de Freitas (Bahia, ? - ??). Militar. Liderou o mo-
vimento de adesão da Bahia às Cortes de Lisboa em 10 de fevereiro de 1821, de 
que resultou sua indicação para membro da Junta Governativa. Em 2 de fevereiro 
de 1822, foi nomeado pela Junta governador das Armas da Bahia, confrontando 
o coronel Inácio Luiz Madeira de Mello, indicado para o mesmo posto por carta 
régia. Acusado de chefiar o “partido revolucionário”, foi preso e enviado para 
Lisboa. Em 1824, foi diagnosticado com doença mental e colocado sob tutela.

GUSMÃO, Alexandre de (Santos, 1695 - Lisboa, 1753). Diplomata luso-brasilei-
ro. Representou Portugal em vários países, inclusive no Vaticano. Notabilizou-se 
por seu papel nas negociações do Tratado de Madri, assinado em 1750, que de-
finiu os limites entre os domínios coloniais portugueses e espanhóis na América 
do Sul, com base no princípio do Uti possidetis, definindo as bases geográficas 
do Brasil atual.

HELVETIUS, Claude Adrien (Paris, 1715 - Paris, 1771). Filósofo e literato 
francês. Seu principal livro, Do espírito (1759), foi condenado pela Igreja pelo 
anticlericalismo, mas teve ampla divulgação.

HENRIQUE (Lisboa, 1512 - Portugal, 1580). Rei de Portugal. Foi inquisidor-
-mor e cardeal. Entregou a direção da instrução pública à Companhia de Jesus e 
fundou em Évora uma universidade subordinada a essa ordem. Após a morte do 
irmão, D. João III, e a desistência de sua esposa d. Catarina, tornou-se regente 
até a maioridade do sobrinho-neto D. Sebastião. A morte prematura deste último 
recolocou D. Henrique no trono. Doente e idoso, governou por breve período e 
morreu sem indicar sucessor.

HENRIQUE, Infante D. (Porto, 1394 - Sagres, 1460). Nobre português. Fundou 
a escola de navegação de Sagres. Figura central na era das descobertas marítimas.

HENRIQUE III (Winchester, 1207 - Londres, 1272). Rei da Inglaterra. Foi 
responsável pela primeira convocação do parlamento britânico, ao abrigo das 
disposições da Magna Carta. Em1264, foi derrotado na Batalha de Lewes e feito 
prisioneiro. No ano seguinte, por iniciativa do seu herdeiro Eduardo, foi libertado 
e reprimiu com violência os últimos focos de revolta.

HENRIQUE IV (Lincolnshire, 1366 - Londres, 1413). Rei da Inglaterra desde 
1399, o primeiro da dinastia de Lencastre. Seu reinado foi marcado por insurrei-
ções populares. Era irmão da Rainha de Portugal, d. Filipa de Lencastre, primeira 
rainha da dinastia de Avis.

HENRIQUE VIII (Greenwich, Inglaterra, 1491 - Londres, 1547). Rei da Ingla-
terra, coroado em 1509. Famoso por seus seis casamentos e pela obsessão de 
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ter um herdeiro varão. Seu reinado foi marcado por crises com o papado que se 
negou a lhe conceder o divórcio. Em 1532, rompeu com Roma e fundou a Igreja 
Anglicana, da qual assumiu a chefia suprema.

HENRIQUES, Afonso (Guimarães, Coimbra ou Viseu, 1109 - Coimbra, 1185). 
Afonso I de Portugal, cognominado O Conquistador. Filho de D. Henrique de 
Borgonha e de d. Teresa de Leão, conde e condessa de Portucale. Fundou o Reino 
de Portugal e foi seu primeiro rei. 

HENRIQUES, Bernardo Gorjão (Cadaval, 1786 - Lisboa, 1854). Estudou Direito 
Canônico em Coimbra. Foi político liberal, membro da segunda loja maçônica 
de Viana do Castelo. Foi preso no período do miguelismo.*

HERRERA, Nicolás Gregorio, conde del Rosario (Montevidéu, 1775 - Mon-
tevidéu, 1833). Jurisconsulto e político oriental. Aderiu à revolução de 1810 e 
desempenhou altos cargos no governo de Buenos Aires até a queda de Carlos 
Maria de Alvear como Diretor de las Províncias Unidas em 1815. Exilado no Rio 
de Janeiro, regressou à Província Oriental como secretário de Lecor. Desempenhou 
altos cargos durante o governo luso-brasileiro. Foi agraciado com terras e títulos.

HOBBES, Thomas (Westport, 1588 - Derbyshire, 1679). Filósofo inglês, um dos 
teóricos do contratualismo. Famoso pelos livros Do cidadão (1642) e Leviatã 
(1651).

HORÁCIO [Quintus Horatius Flacus] (Venusia, 65 a.C. - ?, 8 a.C.). Filho de 
liberto, mas protegido por Mecenas, tornou-se um dos poetas latinos de maior 
influência na literatura ocidental, sobretudo por suas odes e sátiras.

HUGO CAPETO (?, 938 - ?, 996). Rei dos francos, fundador da dinastia dos 
Capetos que sobreviveu oito séculos. Fez de Paris o centro do reino.

HUIDOBRO, Pascual Ruiz (Espanha, 1752 - Montevidéu, 1813). Militar espa-
nhol. Em 1777, transferiu-se para Rio da Prata, onde, em 1803, foi nomeado 
governador civil e militar de Montevidéu. Durante o combate às tropas inglesas 
que atacaram Montevidéu foi feito prisioneiro e enviado para a Inglaterra. Após 
ser libertado, retornou à América do Sul, onde apoiou a revolução de Maio em 
Buenos Aires.

HUMBOLDT, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander, barão de Humboldt 
(Berlim, 1769 - Berlim, 1859). Geógrafo, naturalista e explorador alemão. Irmão 
mais jovem do linguista Wilhelm von Humboldt.

HUME, David (Edimburgo, 1711 - Edimburgo, 1776). Filósofo, historiador 
e ensaísta escocês. Ficou conhecido pelo empirismo e ceticismo filosófico. Um 
dos mais importantes pensadores do iluminismo escocês e da própria filosofia 
ocidental. Sua obra influenciou os intelectuais das colônias americanas.

ISABEL, Santa (Barcelona, 1274 - Entremoz, 1336). Rainha de Portugal, esposa 
de D. Dinis. Dedicou-se à caridade, construindo conventos e hospitais. Foi ca-
nonizada, em 1625, pelo Papa Urbano VII.
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JAQUES II [Jaime] (Londres, 1633 - Saint-Germain-en Laye, 1701). Rei da In-
glaterra e Irlanda como Jaime II e da Escócia como Jaime VII de 1685 a 1688. 
Deposto, retirou-se para a França onde faleceu. 

JOÃO I (Lisboa, 1357 - Lisboa, 1433). Rei de Portugal, primeiro da dinastia de 
Avis. Filho ilegítimo de D. Pedro I, após a morte de seu meio-irmão, Fernando, 
foi aclamado rei, pondo fim às pretensões, de Henrique II de Castela, ao trono 
de Portugal. Durante seu reinado teve início a expansão marítima lusa com a 
conquista de Ceuta.

JOÃO II (Lisboa, 1455 - Alvor, 1491). Sucessor de D. Afonso V. Seu reinado foi 
marcado pela centralização e afirmação do poder real sobre a nobreza. Patrocinou 
diversas expedições, entre as quais a que descobriu o Cabo da Boa Esperança. 
Durante seu reinado foi assinado o tratado de Tordesilhas.

JOÃO III (Lisboa, 1502 - Lisboa, 1547). Sucessor de D. Manuel I. Introduziu a 
Inquisição e franqueou a entrada da Companhia de Jesus em Portugal. Fundou 
o Colégio das Artes em Coimbra, cuja direção entregou aos jesuítas.

JOÃO IV (Lisboa, 1606 - Lisboa, 1656). Fundador da dinastia dos Braganças. Seu 
reinado foi marcado pela guerra de restauração que pôs fim à dominação espa-
nhola. No Brasil, enfrentou os holandeses, terminando por expulsá-los em 1654.

JOÃO V (Lisboa, 1689 - Lisboa, 1750). Rei de Portugal desde 1707. Seu longo 
reinado foi o mais opulento da história de Portugal, graças à descoberta de ouro 
no Brasil no final do século XVII, cuja produção atingiu o auge precisamente na 
última década do seu reinado.

JOÃO VI (Lisboa, 1767 - Lisboa, 1826). Rei de Portugal e do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves. Tornou-se regente em 1792. Sofreu pressão da França 
e da Espanha para romper relações com a Inglaterra. Quando o país foi invadido 
pelas tropas francesas, retirou-se com toda a Corte para o Brasil. Foram inúmeras 
as mudanças introduzidas durante sua permanência no Rio de Janeiro, a começar 
pela abertura dos portos, a revogação da proibição de abrir fábricas, a criação 
do Banco do Brasil. Em 1815, transformou o Brasil em Reino Unido a Portugal e 
Algarves; em 1817 ocupou Montevidéu. Em 1821, as tropas portuguesas no Rio 
de Janeiro o obrigaram a jurar as bases da Constituição a ser feita pelas Cortes e 
a regressar a Lisboa, o que fez em 26 de abril, deixando D. Pedro como Regente. 
Em Portugal, teve difícil convivência com as Cortes e depois com as conspirações 
apoiadas pela rainha e por seu filho Miguel. Assinou a Constituição em 1822, 
para vê-la revogada no ano seguinte. Em 1825, reconheceu a independência do 
Brasil e morreu no ano seguinte.

JOÃO XXIII [Baldassare Cossa] (Nápoles, 1370 - Florença, 1419). Considerado 
pela Igreja antipapa, foi eleito em 1410 em Pisa e governou até 1415.

JOSÉ I (Lisboa, 1714 - Lisboa, 1777). Rei de Portugal, quinto da casa de Bra-
gança. Reinou desde 1750. Seu reinado foi marcado por importantes reformas 
econômicas, sociais e culturais promovidas por seu secretário Sebastião José de 
Carvalho e Melo, marquês de Pombal. Destacaram-se a reforma da Universidade 
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de Coimbra e a criação de empresas comerciais. Outras medidas importantes 
foram a expulsão dos jesuítas e a execução dos nobres acusados de tentativa de 
regicídio.

JUANICÓ, Francisco, visconde de Miguelete (?, 1776 - ?, 1845). Grande estan-
cieiro oriental.

JUNOT, Jean-Andoche, duque de Abrantes (Bussy-le-grand, 1771 - Montbard, 
1813). General francês, ajudante de ordens de Napoleão Bonaparte. Comandou a 
invasão de Portugal de que foi nomeado governador-geral no período da Guerra 
Peninsular.

KOSTER, Henrique [Henry] (Portugal, 1793 - Recife, 1820). Filho de comercian-
te inglês, deixou Portugal ainda menino. Viveu na Inglaterra até 1809, quando 
viajou para o Recife buscando clima mais ameno para tratamento de tuberculose. 
Aportuguesou o nome para “Henrique da Costa”. Tornou-se dono de engenho 
e senhor de escravos. Teve participação indireta no movimento de 1817, princi-
palmente na negociação de seu desfecho. Relatou sua experiência em Travels in 
Brazil, livro publicado na Inglaterra em 1816.

LA ROCHEFOUCAULD, François de, duque de (Paris, 1613 - Paris, 1680). 
Militar e moralista francês. Sua obra mais conhecida foi Reflexões ou sentenças 
e máximas morais (1664), marcadas por visão pessimista da natureza humana.

LABATUT, Pedro (Bordonha, 1768 - Bahia, 1849). Militar francês, foi admitido 
no Exército brasileiro em 1822 no posto de brigadeiro. Por iniciativa de José 
Bonifácio, organizou o Exército Pacificador, enviado à Bahia para combater as 
tropas portuguesas, comandadas por Madeira de Mello, a quem derrotou em 
Pirajá. Assumiu o controle do governo das Armas e não reconheceu a autoridade 
da Junta de Governo organizada no Recôncavo, submetendo-se apenas às ordens 
de D. Pedro. Em julho de 1823 foi preso e substituído por determinação da mesma 
Junta por José Joaquim de Lima e Silva. Foi inocentado em 1824. Nas décadas 
seguintes, pacificou o Ceará e lutou contra os farroupilhas em 1840.

LACERDA, Gaspar Teixeira de Magalhães e (Vila Real, 1763 - ?, 1838). Militar 
português. Aderiu à revolução de 1820. Teve ação de relevo na “Martinhada”, 
ocorrida em novembro de 1821, quando um grupo de militares liderou um 
movimento para o afastamento das principais figuras da Junta Provisional e a 
adoção imediata da Constituição espanhola. Em fevereiro de 1823, aderiu à su-
blevação do conde de Amarante, exilando-se na Espanha após o seu fracasso. O 
movimento da Abrilada permitiu seu regresso com todas as honras. Por motivos 
que se ignoram, D. Miguel o fez encarcerar na Torre de São Julião da Barra.

LANJUINAIS, Jean Denis (Rennes, 1753 - Paris, 1827). Jurista e homem político 
francês, foi deputado por Rennes nos Estados Gerais de 1789.

LAS CASAS, Bartolomé de (Sevilha, 1474 - Madri, 1566). Frade dominicano. 
Celebrizou-se pela defesa dos índios americanos contra a política dos conquista-
dores espanhóis. Seu livro mais polêmico foi a Brevíssima relação da destruição 
das Índias Orientais, publicado em 1552.
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LAVALLEJA [LABALLEJA], Juan Antonio (Minas, 1784 - Montevidéu, 1854). 
Militar, político e estancieiro oriental. Participou das forças artiguistas na luta 
contra o domínio espanhol, o governo centralista com sede en Buenos Aires e as 
forças luso-brasileiras que ingressaram no território da Província Oriental em 
1816. Participou de diversas ações militares até 1818 quando foi aprisionado e 
enviado para a Ilha das Cobras, onde ficou preso até 1821. Fez parte, em 1823, 
do movimento revolucionário iniciado na Loja Cavalheiros Orientais e no ca-
bildo de Montevidéu que buscava a independência da Banda Oriental. Após 
o fracasso da tentativa, exilou-se nas províncias argentinas, onde planejou a 
Cruzada Libertadora dos trinta e três orientais. Foi governador e capitão-geral 
da Província Oriental e chefe do Exército das Províncias Unidas na Guerra de 
Independência contra o Brasil.

LEÃO, Fernando Carneiro, conde de Vila Nova de S. José (Rio de Janeiro, 1782 
- Niterói, 1832). Militar e comerciante, filho do negociante de grosso trato Brás 
Carneiro Leão. Juiz dos contratos reais do dízimo da casa imperial, tido como o 
amante negro de Carlota Joaquina. Lutou contra as tropas de Avilez.

LECOR, Carlos Frederico, barão e visconde de Laguna (Faro, 1764 - Rio de Ja-
neiro, 1836). Militar português. Combateu ao lado dos ingleses contra a invasão 
francesa. Em 1816, comandou a Divisão dos Voluntários Reais na Cisplatina, 
onde derrotou as tropas lideradas por Artigas e ocupou a província. Governou a 
Banda Oriental nas lutas da Independência. Em finais de 1822, enfrentou o levante 
das tropas portuguesas dos Voluntários Reais, tendo que fugir de Montevidéu. 
Conseguiu manter a província fiel à causa brasileira, declarando-se, ele próprio, 
brasileiro. Permaneceu no governo do Sul até 1829, quando foi exonerado.

LEDO, Joaquim Gonçalves (Rio de Janeiro, 1781 - Rio de Janeiro, 1847). Inter-
rompeu o curso de Direito na Universidade de Coimbra. Teria fundado, em 1815, 
a loja maçônica Comércio e Artes, fechada em 1818 e reaberta em junho de 1821. 
Participou ativamente do processo de independência. Redigiu, com Januário da 
Cunha Barbosa, o Reverbero Constitucional Fluminense (1821-1822). Em maio 
de 1822, foi o principal redator da Representação do Povo do Rio de Janeiro 
dirigida a D. Pedro, solicitando a convocação de uma Assembleia Constituinte. 
Promoveu com outros a aclamação, a 12 de outubro, de D. Pedro Imperador 
constitucional. Por causa de suas ideias avançadas, entrou em conflito com José 
Bonifácio e seu grupo. Processado, refugiou-se em Buenos Aires. Retornou ao 
Brasil em novembro de 1823.*

LEMOS, Francisco Ferreira (?? - ??). Comandou um dos navios da armada de 
Cabral. Foi encarregado de levar a Lisboa a notícia do descobrimento.

LICURGO (século VIII a.C.). Legendário legislador de Esparta.

LIMA, Domingos José de Almeida (Lisboa, 1771 - Lisboa, 1845). Foi grande 
proprietário realizando negócios no Brasil de onde regressou em 1824.

LIMA, José Joaquim Lopes de (Porto, 1797 - Batávia, 1852). Militar. Morou no 
Brasil na década de 1820. Retornou a Portugal nos anos de 1830, onde tomou 
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parte nas lutas contra D. Miguel. Foi governador da Índia Portuguesa (1840-
1842) e do Timor (1851-1852).*

LISBOA, João Soares (Portugal, ? - Pernambuco, 1824). Redator do Correio do 
Rio de Janeiro, publicado entre abril e outubro de 1822 e entre agosto e novem-
bro de 1823. Foi preso em outubro de 1822, juntamente com Gonçalves Ledo, 
José Clemente Pereira e outros por supostamente defenderem outra forma de 
governo. Refugiou-se em Buenos Aires de onde retornou em 1823, quando foi 
preso de novo. Tomou parte na Confederação do Equador, como secretário do 
governador Manoel de Carvalho Paes de Andrade. Publicou então seis números 
do Desengano aos brasileiros, atacando o Imperador e defendendo o sistema 
republicano. Ferido em combate, faleceu a 30 de setembro de 1824.

LISBOA, José Antonio (Rio de Janeiro, 1777 - Rio de Janeiro, 1850). Formado em 
Matemática no Colégio dos Nobres em Portugal. Foi lente da Aula de Comércio 
e participou de várias comissões como a de elaboração, a do Foral da Alfândega 
(1828) e do Código do Comércio (1832). Em 1830, foi ministro da Fazenda.*

LISBOA, José da Silva, visconde de Cairu (Salvador, 1756 - Rio de Janeiro, 1835). 
Filósofo, professor e funcionário público. Cursou Direito Canônico e Filosofia 
em Coimbra. Adepto da liberdade de comércio defendida por Adam Smith, con-
tribuiu, graças a contatos com o marquês de Aguiar, para a decisão de abertura 
dos portos em 1808. Mudando-se para o Rio nesse ano foi nomeado desembar-
gador da Mesa de Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens. Desenvolveu 
intensa atividade doutrinária de caráter liberal em economia e conservador em 
política em tratados, panfletos e jornais. Foi deputado à Constituinte em 1823 
pela Bahia e senador em 1826 por essa mesma província.

LLAMBI, Francisco Toríbio (Montevidéu, 1787 - ?, 1837). Político e estancieiro 
oriental. Formou-se em Direito em Buenos Aires. No Congresso Cisplatino de 
1821, apoiou a anexação da província cisplatina ao Reino de Portugal, Brasil e 
Algarves. Após a independência do Uruguai, foi deputado e ministro de Governo 
e das Relações Exteriores.

LOIOLA, Inácio de [Iñigo López] (Aspeitia, 1491 - Roma, 1556). Sacerdote e 
teólogo espanhol, santo da Igreja. Fundou a Companhia de Jesus em 1534, cujo 
objetivo era lutar contra os efeitos da Reforma protestante. Seus seguidores, os 
jesuítas, tiveram enorme influência na colonização portuguesa da América.

LOPEZ, Estanislau (Santa Fé, 1788 - Santa Fé, 1838). Militar e político argentino. 
Caudilho de grande prestígio. Tomou parte em diversas batalhas, conquistando 
notoriedade em 1816 ao derrotar as tropas de Buenos Aires comandadas pelo ge-
neral Juan José Viamonte. Foi governador da província de Santa Fé (1818-1838).

LOPES, Manoel Caetano.*

LUCRÉCIA (?? - ?, 509 a.C.). Esposa de Tarquínio Colatino. Suicidou-se após ter 
sido ultrajada por Sexto, filho do rei de Roma Tarquínio, o Soberbo. O episódio, 
somado à insatisfação dos romanos com o rei, desencadeou uma rebelião que 
depôs Tarquínio e deu início à república.
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LUÍS XII, intitulado o Pai do Povo (Blois, 1462 - Paris, 1515). Rei de França 
desde 1498.

LUÍS XIV (Saint German, 1638 - Paris, 1715). Conhecido como “Rei Sol”, foi 
monarca absolutista da França por 72 anos, de 1643 até sua morte. A ele é atri-
buída a famosa frase: “L’État c’est moi”, “O Estado sou eu”.

LUÍS XV, o Bem-Amado (Versalhes, 1710 - Versalhes, 1774). Filho de Luís, 
duque da Borgonha, e bisneto de Luís XIV, a quem sucedeu. Rei de França desde 
1715. Foi sucedido pelo neto Luís XVI.

LUÍS XVI (Versalhes, 1754 - Paris, 1793). Rei de França de 1774 a 1791. 
Derrubado pela Revolução Francesa, foi guilhotinado em 1793.

LUÍS XVIII (Versalhes, 1755 - Paris, 1824). Quando Luís XVI foi guilhotinado, 
foi proclamado regente do sobrinho, Luís XVII. Após a morte deste, em 1795, 
assumiu o título de Luís XVIII. Viveu exilado em vários países europeus até que 
se tornou rei depois da abdicação de Napoleão Bonaparte (1814). Foi reposto 
no trono após a derrota definitiva de Bonaparte e outorgou uma Constituição. 
Foi sucedido por seu irmão Carlos X.

LUSIGNAN, Manuel Antônio Maria Baltasar de São Paio de Melo e Castro Moniz 
e Torres, segundo conde e primeiro marquês de São Paio (Lisboa, 1762 - Lisboa, 
1841). Nobre e militar português. Com a retirada de D. João, integrou o governo 
nomeado por Junot pelo que foi posteriormente acusado de colaborar com o 
invasor. Fez parte do governo interino constituído pela Revolução de 1820 e foi 
membro do Conselho da Regência. Foi sempre liberal. Após a Vila-Francada, 
afastou-se da atividade política. Com a aclamação de D. Miguel, emigrou para 
a Inglaterra.

LUTERO, Martinho (Eisleben, 1483 - Eisleben, 1546). Monge agostiniano e 
professor de Teologia. Figura central da Reforma Protestante. Confrontou a 
Igreja católica com suas 95 teses em 1517. Desafiou a autoridade papal e seus 
seguidores fundaram a Igreja luterana. Foi excomungado pelo Papa Leão X e 
declarado um fora-da-lei por Carlos V, Imperador do Sacro Império Romano.

MABLY, Gabriel Bonnot de [Abbé de Mably] (Grenoble, 1709 - Paris, 1785). 
Filósofo francês. Abandonou a carreira eclesiástica e dedicou-se aos estudos. Sua 
crítica à propriedade privada e à monarquia fez dele um precursor da revolução 
de 1789. Era lido pelos revolucionários da América, sobretudo seu livro Des 
droits et devoirs du citoyen.

MACEDO, Álvaro da Costa e Souza de (Portugal, 1789 - França, 1835). Mili-
tar. Fez parte da divisão de Voluntários Reais d’el Rei enviada à Cisplatina. Foi 
governador de Armas de Montevidéu. Fiel a D. João VI e às Cortes de Lisboa, 
combateu as tropas do general Lecor que apoiavam a independência do Brasil e 
o Imperador D. Pedro. Derrotado, retornou a Portugal em 1824 onde foi desig-
nado, por D. Miguel, governador da Ilha da Madeira.

MACEDO, Duarte Ribeiro de (Lisboa, 1618 - Alicante, 1680). Jurisconsulto 
e diplomata. Destacado pensador político, apóstolo das ideias mercantilistas 
durante os reinados de João IV, Afonso VI e Pedro II de Portugal.
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MACEDO, João Nepomuceno de, barão de São Cosme (Chamusca, 1793 - 
Batalha, 1837). Militar. Participou da Guerra Peninsular. Em 1815, ingressou 
na tropa de Voluntários Reais que, sob o comando de Lecor, partiu do Rio de 
Janeiro rumo a Montevidéu. Combateu, em Montevidéu, entre 1822 e 1823 as 
tropas brasileiras dissidentes. Retornando a Portugal, aderiu ao liberalismo e 
opôs-se a D. Miguel.

MACEDO, Joaquim José da Costa de (Lisboa, 1777 - Golegã, Portugal, 1867). 
Erudito, foi sócio de muitas instituições científicas e literárias, além de secretário 
perpétuo da Academia Real de Ciências de Lisboa. Autor de inúmeras obras, entre 
elas o Projeto de regimento das Cortes portuguesas (1820). Usou o pseudônimo 
de Philodemo.*

MACEDO, José Agostinho de (Beja, 1761 - Lisboa, 1831). Monje agostiniano. 
Ao professar, tomou o nome de Frei José de Santo Agostinho. Foi excluído da 
Ordem por indisciplina e secularizado com o nome de Padre José Agostinho de 
Macedo. Em 1802, foi nomeado pregador Régio. Foi sócio da Arcádia de Roma 
e da Academia de Belas Letras de Lisboa.*

MACHADO, Antonio Bernardes (?? - ??). Negociante e político português. Exer-
ceu suas atividades na província do Rio Grande de São Pedro, onde foi vereador 
(1817-1818) e integrante da Junta Governativa (1822).

MACHADO, José (Batalha, c. 1775 - Lisboa, 1833). Frade dominicano, pregador 
régio. Autor de diversos sermões e panfletos políticos, como O Novo Mestre 
Periodiqueiro (1821).*

MACHADO, Luiz Antonio da Fonseca (?? - ??). Militar brasileiro. Tenente co-
ronel do 1º regimento de infantaria da Bahia. Governador de Sergipe, em 1817. 
Nesse mesmo ano, ajudou a combater a sublevação de Pernambuco.

MACHADO, Manuel de Serpa (Portugal, 1784 - Portugal, 1858). Foi lente e 
decano da Faculdade de Direito de Coimbra. Deputado às Cortes de Lisboa 
(1821-1822).

MACIEL S. J. (Lisboa, 1781 - Salvador, 1853). Militar. Foi diretor interino do 
Arsenal de Guerra da Bahia. Participou das lutas da Independência nessa pro-
víncia, solicitando a nacionalidade brasileira em 1823.

MADUREIRA, Francisco de Souza Cirne de (?? - ??). Membro do Governo 
provisório liberal de Lisboa em 1820.

MAGALHÃES, Manoel de Freitas (Espírito Santo, 1787 - Rio de Janeiro, 1843). 
Padre e político. Estudou no Seminário Episcopal de São José, Rio de Janeiro. 
Adotou com entusiasmo a causa da Independência. Durante o Primeiro Reinado, 
fez oposição ao Imperador. Foi deputado pela província do Espírito Santo à 
Assembleia Geral (1843).*

MAGNO, Alberto [Albrecht von Bollstädt] (Baviera, 1193 ou 1206 - Colônia, 
1280). Também conhecido como Santo Alberto Magno. Frade dominicano, 
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filósofo e teólogo. Professor de Tomás de Aquino, adaptou a filosofia aristo-
télica ao pensamento cristão.

MAIA, Joaquim José da Silva (Porto, 1776 - Rio de Janeiro, 1831). Negociante 
português. Na Bahia, redigiu o Semanário Cívico (1821-1823) e Sentinela Bahien-
se (1822), favoráveis às Cortes de Lisboa. Após a derrota de Madeira, retornou a 
Portugal em 1824. Regressou ao Brasil em 1829 com os emigrados que fugiam da 
guerra civil. Redigiu no Rio seu último jornal, O Brasileiro Imparcial, favorável 
a D. Pedro I (1830).

MALHEIROS, José Rodrigues (?? - ??). Capelão militar no Rio Grande do Sul, 
foi preso em 1821 e enviado ao Rio de Janeiro sob acusação de causar distúrbios 
por ocasião do juramento das bases da Constituição. No Primeiro Reinado, 
identificou-se com os áulicos.

MAMEDE, André.*

MANUEL I (Alcochete, 1469 - Lisboa, 1521). 14º rei de Portugal. Cognominado 
O Venturoso pelos eventos felizes que o levaram ao trono e que ocorreram em 
seu reinado. Subiu ao trono em 1495 e continuou as explorações iniciadas pelos 
antecessores, o que levou a descobertas na África, Ásia e América. Em 1521, 
promulgou uma revisão da legislação, conhecida como Ordenações Manuelinas, 
que divulgou com ajuda da recente imprensa. Autorizou a instalação da Inqui-
sição em Portugal.

MAQUIAVEL, Nicolau (Florença, 1469 - Florença, 1527). Historiador, poeta, 
diplomata florentino. Famoso pelo livro O príncipe que, embora proibido, serviu 
de guia a muitos estadistas pela visão da política como puro jogo de interesses, 
sem preocupação ética.

MARGIOCHI, Francisco Simões (Lisboa, 1774 - 1838, ?). Formou-se em Mate-
mática e Filosofia por Coimbra. Foi preso em 1798 acusado de ser autor de uma 
ode a Napoleão Bonaparte. Serviu como oficial de Marinha no Brasil entre 1798 
e 1803. Antes da revolução de 1820, integrou o núcleo liberal de Lisboa ligado 
ao Sinédrio. Eleito deputado pela Extremadura às Cortes em 1821, foi autor de 
um importante projeto de lei abolindo a Inquisição e o crime de Inconfidência. 
Homem de ideias liberais e constitucionais, emigrou em 1823 para a Inglaterra, 
após a Vila-Francada.

MARIA I (Lisboa, 1734 - Rio de Janeiro, 1816). Filha de D. José I, sucedeu ao 
pai em 1777. Afetada por uma forma de demência, foi impedida de reinar a partir 
de 1792, assumindo a regência seu filho, D. João.

MARIA TERESA [Maria Teresa Walburg Amália Cristina da Áustria] (Viena, 
1717 - Viena, 1780). Imperatriz entre 1740 e 1780. Primeira mulher da casa de 
Habsburgo a exercer o governo. Promoveu grandes reformas ao estilo de uma 
“déspota esclarecida”.

MARTIN, Paulo Agostinho (Lisboa, 1780 - Rio de Janeiro, 1824). Descendia de 
família de livreiros franceses estabelecidos em Lisboa desde, pelo menos, 1768. 
Chegou ao Rio de Janeiro, provavelmente, em 1800, onde passou a exercer a 
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mesma profissão, com licença da Real Mesa Censória. Tornou-se o livreiro mais 
famoso da cidade, atuando também como editor. Até 1821, foi o distribuidor 
oficial da Gazeta do Rio de Janeiro. Além de periódicos, vendia livros e panfletos 
políticos, especialmente, os chamados panfletos constitucionais.

MARTINS, Domingos José (Itapemirim, Espírito Santo, 1781 - Bahia, 1817). 
Comerciante. Iniciou suas atividades em Londres. Retornou ao Brasil em 1815, 
fixando-se no Recife. Foi um dos líderes mais radicais da Revolução pernambuca-
na de 1817. Fez parte, como representante do comércio, da Junta Revolucionária 
que assumiu o governo após a deposição de Caetano Pinto Martins. Fracassada 
a revolução, foi condenado à morte e executado na Bahia, ainda em 1817.

MARTINS, Joaquim de Sousa (?? - ??). Militar. Fez parte da Junta Governativa 
do Piauí, eleita em 1823. Foi comandante das Armas nessa província em 1822 
e de 1823 a 1825. Membro da Junta Militar que fez a rendição, em 1823, do 
comandante das Armas e governador do Maranhão, major José da Cunha Fidié, 
contrário à independência do Brasil.*

MÁRTIRES, Bartolomeu dos (Rio de Janeiro, 1764 - Moçambique, 1828). Re-
ligioso carmelita. Foi sagrado bispo de São Tomé em 1816, e transferido para a 
prelazia de Moçambique em 1818. Fez parte do governo de Moçambique.

MASCARENHAS, Francisco de Assis Mascarenhas, conde de Palma (Lisboa, 
1779 - Lisboa, 1843). Era governador da Bahia (1818-1821) quando eclodiu o 
movimento constitucionalista em 10 de fevereiro de 1821. Abandonado pela força 
armada, cedeu à pressão do movimento, e propôs à Câmara, com aprovação do 
povo e da tropa, as pessoas que deviam compor a Junta Provisória de Governo. 
Justificou sua atitude alegando a necessidade de evitar derramamento do sangue. 
Senador por São Paulo em 1826 e conselheiro de Estado em 1827.

MASCARENHAS, João Galvão Mexia de Sousa (Belém, ? - Lisboa, ?). Militar 
português que aderiu a D. Miguel em favor de um governo absoluto.

MATOS, Cassiano Espiridião de Mello (Salvador, 1797 - Rio de Janeiro, 1857). 
Magistrado português. Formado em Leis por Coimbra. Deputado-geral pela 
Bahia em 1830 e senador pela mesma província em 1836. Ministro do Supremo 
Tribunal de Justiça.*

MATOS, Raimundo José da Cunha (Faro, Portugal, 1776 - Rio de Janeiro, 1839). 
Militar e político. Veio para o Brasil em 1817. Em 1822, esteve ao lado das tropas 
brasileiras nos conflitos contra a Divisão Auxiliadora Portuguesa. Publicou então 
quatro folhetos em defesa da causa do Brasil, embora sem admitir a separação 
de Portugal. Foi deputado-geral por Goiás em 1826 e 1833. Um dos fundadores 
da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (1827), e um dos proponentes 
da criação de um Instituto Histórico e Geográfico. Escreveu vários livros, com 
destaque para a Corografia histórica da província de Minas Gerais (1837).*

MAY, Luís Augusto (Lisboa, 1782 - Rio de Janeiro, 1850). Um dos principais 
periodistas no período da Independência. Chegou ao Rio de Janeiro em 1815, 
onde ocupou vários cargos burocráticos. Redigiu A Malagueta em três fases 
– 1821-1824, 1828-1829 e 1832 – num total de 158 números. Opôs-se ao 
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regresso de D. Pedro a Portugal, apoiou a Independência, mas passou a atacar 
o “despotismo” do Imperador. Sofreu dois atentados, um em 1823, outro em 
1829. Foi deputado por Minas Gerais em 1826 e pelo Rio de Janeiro em 1830. 
Na Regência, aderiu aos exaltados.

MELLO, Bernardo Vieira de (?, 1658 - Lisboa, 1714). Militar e administrador 
colonial luso-brasileiro. Capitão-mor de Iguaçu em 1696, auxiliou o capitão Fer-
não Carrilho na guerra ao Quilombo dos Palmares. Governador do Rio Grande 
do Norte em 1695. Em 1709 foi transferido para o Recife. Tomou parte ativa 
na Guerra dos Mascates, defendendo a aristocracia pernambucana. Juntamente 
com outros parentes e companheiros, derrotados no conflito, entregou-se em 
1712, foi preso e embarcado para Lisboa.

MELLO, Fortunato de (Coimbra, 1797 - Açores, 1852). Militar português, serviu 
no Brasil, onde lutou nos conflitos da Cisplatina entre 1816 e 1818. Em Angola, 
foi ajudante de ordens do governador até 1825.*

MELLO, Inácio Luiz Madeira de (Chaves, 1775 - Portugal, 1833). Militar. No-
meado pelas Cortes governador das Armas da Bahia, desembarcou em Salvador 
em fevereiro de 1822. Entrou em conflito com o governador em exercício, o 
brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães, acusando-o de resistência a sua 
posse. As tropas e a população dividiram-se diante do conflito. No dia 18 de 
fevereiro, frente à pressão da tropa e dos comerciantes portugueses, decidiu-se pela 
formação de uma Junta Militar, sob sua presidência e a participação de Freitas 
Guimarães. No dia 19, houve conflito entre as tropas portuguesas e brasileiras, 
com vantagem para as primeiras. Freitas Guimarães e seus oficiais mais próximos 
foram embarcados para Portugal. A população começou a se retirar para as vilas 
do Recôncavo, onde confirmaram a adesão à Regência de D. Pedro. Teve início 
a Guerra de Independência da Bahia que só terminou em 2 de julho de 1823, 
com a derrota de Madeira de Mello, que se retirou para Lisboa com suas tropas.

MELLO, José Correia de (?, 1787 - ??). Militar português. Lutou nas guerras 
peninsulares. Governador das Armas de Pernambuco de 1821 a 1822, demitiu-se 
em 5 de agosto de 1822 quando a província decidiu aderir ao Rio de Janeiro. Usou 
o pseudônimo de José Corcunda.

MELLO, Lourenço José de.*

MELLO, Luiz José de Carvalho e, visconde de Cachoeira (?? - ??). Um dos ne-
gociadores brasileiros no reconhecimento da Independência em 1825.

MELLO, Pedro Leite Pereira de (?? - ??). Pertenceu ao Sinédrio do Porto e foi 
membro da Junta Provisional dessa cidade em 1820.

MELO, Pedro Vieira de (Sergipe, 1751 - ?, 1833). Militar, serviu sempre na cidade 
de Sergipe del Rei. Assumiu duas vezes o governo da cidade, em 1812 e 1815. Foi 
governador de Sergipe subordinado à Bahia em 1821, no qual se mostrou leal às 
Cortes portuguesas. Em meados de 1822, foi deposto pelas tropas conduzidas pelo 
general Labatut, que buscava assegurar as ligações entre a Bahia e Pernambuco 
para suas operações militares.
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MELO, Sebastião José de Carvalho, marquês de Pombal (Lisboa, 1699 - Pombal, 
1782). Foi o principal ministro de D. José (1750-1777). Assumiu a Secretaria de 
Estado da Guerra e Negócios Estrangeiros em 1750 e promoveu amplas reformas 
modernizadoras de Portugal e colônias, destacando-se a expulsão dos jesuítas, o 
reforço do poder real e a reforma da Universidade de Coimbra.

MENESES, Carlos da Cunha de Mendonça (Lisboa, 1759 - Lisboa, 1825). Pa-
triarca de Lisboa desde 1818. Integrou o governo regencial anterior à revolução 
de 1820. Recusou-se a jurar as bases da Constituição. Em março de 1821, foi 
obrigado a sair de Portugal para Baiona (França), de onde só regressou depois 
da vitória do movimento contrarrevolucionário da Vila-Francada em 1823.

MENEZES, Francisco de Alpuim de (Braga, 1790 - ?, 1870). Envolveu-se na 
conspiração da rua Formosa, em 1822, que tinha por objetivo pôr fim ao go-
verno constitucional. No governo de D. Miguel, foi empregado em diversas 
comissões. Escreveu em Londres (1814-1815) o jornal O Microscópio, e foi 
autor de panfletos.*

MENEZES, Joaquim Antônio de Carvalho (?? - ??). Autor da Memoria geogra-
phica e politica das possessões portuguezas na Africa Occidental, que diz respeito 
aos reinos de Angola Benguella e suas dependências, publicada em Lisboa, 1834.

MENEZES, Luís Teles da Silva Caminha, marquês de Alegrete (?, 1775 - ?, 1828). 
Militar português. Acompanhou a família real na fuga para o Brasil. Em 1811, 
foi nomeado governador da capitania de São Paulo, passando em 1814 para o 
governo do Rio Grande do Sul, onde ficou até 1818. Regressou a Portugal com 
D. João VI.

MENEZES, Nicolau Francisco de Castro e (Porto, ? - ??). Autor de vários sonetos 
e liras, pertencente à Acádia Portuense.*

METERNICH, Klemens Wenzel von (Coblenz, 1773 - Viena, 1859). Influente 
político e diplomata austríaco. Chanceler do Império austríaco, combateu 
Napoleão, e no Congresso de Viena (1815) defendeu a criação na Europa de um 
sistema de domínio pelas grandes potências.

MIRABEAU, Honoré-Gabriel Riqueti de, conde de Mirabeau (Le Bignon-Mira-
beau, 1749 - Paris, 1791). Escritor e político francês, foi membro dos Estados 
Gerais representando o terceiro estado, apesar da origem nobre, e da Assembleia 
Nacional, no início da Revolução Francesa. Grande orador, defendeu a monarquia 
constitucional, e foi redator dos jornais Courrier de Provence e L’Apocalypse. 
Faleceu subitamente, sob suspeita de envenenamento.

MIRANDA, Inocêncio Antonio de (Paço de Outeiro, 1758 - Grijó de Vale 
Benfeito, 1836). Mais conhecido por Abade de Medrões. Deputado às Cortes 
de Lisboa, destacou-se como polemista e por suas críticas à ortodoxia católica. 
Sua obra O cidadão lusitano teve grande repercussão e foi combatida pela Igreja 
católica e incluída no Índice dos Livros Proibidos.

MIRANDA, Francisco Sá de (Coimbra, 1490 - ?, 1558). Poeta e escritor portu-
guês. Autor de elegias, cantigas e sátiras.
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MOIRA, Eduardo José de (?? - ??). Cônego, pároco da freguesia de São Salvador 
dos Campos.*

MONIZ, Francisco Antônio Pamplona (?? - ??). Militar. Pertenceu ao Sinédrio 
do Porto e foi membro da Junta Provisional dessa cidade em 1820.

MONTE ALVERNE, Francisco do [Francisco José de Carvalho] (Rio de Janeiro, 
1783 - Niterói, 1858). Teólogo e filósofo franciscano e pregador régio. Consi-
derado o maior orador sacro de sua época. Mesmo depois de cego (1836), não 
abandonou o cargo. Seus sermões foram publicados em Obras oratórias (1833) 
e suas lições filosóficas no Compêndio de filosofia (1859). Como pregador da 
Real Capela, proferiu a oração fúnebre da Imperatriz Leopoldina em 1827.

MONTENEGRO, Caetano Pinto de Miranda, marquês da Vila Real da Praia 
Grande (Lamego, 1748 - Rio de Janeiro, 1827). Magistrado e político português. 
Foi capitão-general e governador da província de Pernambuco de 1804 a 1817. 
Na revolução de 1817, incapaz de enfrentar os rebeldes, retirou-se para a Corte, 
onde foi preso e respondeu a processo por abandono de posto. Absolvido, foi 
ministro da Justiça e Fazenda em 1822 e da Justiça em 1823. Senador por Mato 
Grosso em 1826.

MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, barão de (La Brède, França, 1689 
- Paris, 1755). Filósofo e político. Sua obra mais importante foi O espírito das 
leis (1748), em que tratou de formas de governo, a separação e equilíbrio entre 
os poderes, a liberdade dos cidadãos, entre outros temas. Muito lido no Brasil 
no período da Independência.

MONTEZUMA, Francisco Gê Acayaba de, visconde de Jequitinhonha (Salvador, 
1794 - Rio de Janeiro, 1870). Batizado Francisco Gomes Brandão, estudou Medi-
cina na Bahia e Leis em Coimbra. Retornou ao Brasil em 1821. Participou da luta 
de independência da Bahia, redigindo o Diário Constitucional. Em setembro de 
1822, foi eleito secretário do governo interino estabelecido em Cachoeira. Eleito 
pela Bahia à Assembleia Constituinte, foi preso e deportado para a Europa quan-
do de sua dissolução. Regressou em 1831, aderindo aos caramurus na Câmara. 
Ministro da Justiça e Estrangeiros em 1837. Em 1834, publicou A liberdade das 
repúblicas, criticando essa forma de governo. Fundou em 1843 o Instituto dos 
Advogados do Brasil. Apoiou a Maioridade. Conselheiro de Estado em 1850 e 
senador pela Bahia em 1851.

MORAIS, Estella Joaquina de (?? - ??). Atriz portuguesa da companhia dramática 
portuguesa denominada Mariana, que veio de Portugal e estreiou no Real Teatro 
de São João em 1813.

MORAIS, Francisco de Castro e (?? - ??). Governador do Rio de Janeiro, quan-
do da invasão francesa de René Duguay-Trouin em 1711, quando fugiu sem 
defender a cidade.

MORAIS, José Manuel de (?? - Rio de Janeiro, 1848). Militar brasileiro. Em 1823, 
foi designado comandante das Armas e das forças em operações na província da 
Bahia em substituição ao general Pedro Labatut. No ano seguinte, foi nomeado 
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comandante das armas em Pernambuco. Foi ministro de Estado dos Negócios da 
Guerra em 1831. Durante a Regência, foi sócio, na Corte, da Sociedade Federal 
Fluminense e da Sociedade Militar, ligadas, respectivamente, aos grupos dos 
liberais exaltados e dos caramurus.

MORAIS, Miguel Lino de (Portugal, 1775 - Porto Alegre, 1835). Militar portu-
guês. Veio para o Brasil em 1809. Em janeiro de 1822, colocou-se ao lado dos 
brasileiros nos sucessos ocorridos no Rio de Janeiro. Em 1824 adotou a nacio-
nalidade brasileira jurando a Constituição outorgada pelo Imperador.

MORATO, Francisco Manuel Trigoso de Aragão (Lisboa, 1777 - ?, 1838). Político 
e professor. Lente de Direito Canônico na Universidade de Coimbra. Deputado às 
Cortes de Lisboa, foi ministro, secretário de Estado e vice-presidente da Câmara 
(1834). Pertenceu à Academia Real de Ciência em Lisboa.

MOTA, João Bernardo dos Reis.*

MOURA, José Joaquim Ferreira de (Vila Nova de Foz Coa, 1776 - ?, 1829). Ma-
gistrado e político. Fez parte da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, 
que apoiou a Revolução Liberal do Porto. Foi deputado às Cortes de Lisboa.

MULLER, Daniel Pedro (Alemanha/Portugal, 1775/1779 - São Paulo, 1842). 
Militar. Filho de pastor luterano de origem alemã, veio para o Brasil em 1802. 
Em 1821 integrou o governo provisório de São Paulo como secretário de go-
verno e representante do corpo militar. Em maio de 1822, tomou partido do 
governador João Carlos Oyenhausen na “Bernarda” de Francisco Inácio. Foi 
nomeado governador da Praça de Montevidéu em 1826, deixando a função 
no ano seguinte. Homem ilustrado, foi responsável em 1806 pela organização 
do Instituto Topográfico de São Paulo. Também produziu mapas geográficos e 
estatísticos da província de São Paulo.

NEGRÃO, Manoel Nicoláo Esteves (Lisboa, ? - Portugal, 1824). Poeta e ma-
gistrado português. Formado em Leis por Coimbra. Fundou, juntamente com 
Antonio Dias da Cruz e Silva e Teotônio Gomes e Carvalho, a Arcadia Lusitania 
em 1756. Foi chanceler-mor do Reino e desembargador do paço.

NEGREIROS, André Vidal de (Paraíba, 1606 - Goiânia, 1680). Militar e gover-
nador colonial. Lutou contra a ocupação holandesa (1624-1654). Comandou 
o sítio de Recife que resultou na capitulação holandesa no ano de 1654. Foi 
encarregado de levar ao rei D. João IV (1640-1656) a notícia da expulsão do 
inimigo. Foi sucessivamente nomeado governador e capitão-geral do Maranhão 
(1655-1656), de Pernambuco (1657-1661), de Angola (1661-1666), e, novamente, 
de Pernambuco (1667).

NERO, Lúcio Domício Enobarbo (Roma, 37 d.C. - Roma, 68 d.C.). Imperador 
romano (54 a 68 d.C.). Deu iniciou à perseguição aos cristãos. Apontado como 
responsável pelo incêndio que destruiu Roma.

NEUWIED, Maximilliano [Príncipe de] (Neuwied, 1782 - Neuwied, 1867). Natu-
ralista alemão. Visitou várias regiões do Brasil entre 1815 e 1817 em companhia 
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de outros cientistas, como o botânico Sellow e o ornitologista Freyreiss. De volta 
à Europa, publicou em 1820 o resultado de suas viagens em Reise nach Bresilien, 
traduzido para o português em 1940 como Viagens ao Brasil.

NORTH, Frederick [Lord North] (Londres, 1732 - Londres, 1792). Nobre e 
político inglês. Foi primeiro ministro de 1770 a 1782. Seu governo ficou conhe-
cido, sobretudo, pela perda das colônias americanas na Guerra de Independência.

NORONHA, Antônio José de Sousa Manuel de Meneses Severim de, conde de 
Villa Flor (Lisboa, 1792 - Lisboa, 1860). Militar. Serviu como ajudante do ge-
neral Beresford e marchou com o Exército anglo-português através da Espanha, 
distinguindo-se na batalha de Vitória. Em 1817, foi nomeado governador do Pará 
e em 1820 para o mesmo posto na Bahia. Destacou-se mais tarde no combate às 
forças absolutistas de D. Miguel.

OBES, Lucas José (?, 1780 - ?, 1839). Advogado, político e estancieiro oriental. 
Formado em Direito em Madri. Foi assessor do cabildo de Montevidéu. Partici-
pou da formação da Junta Provisória de Governo de 1808, na qual contrariou 
os interesses espanhóis, sendo por isso preso e enviado para Cuba. Retornou a 
Montevidéu então sob domínio de Artigas, tornando-se membro do cabildo. 
Aceitou a ocupação portuguesa e apoiou a causa da independência do Brasil. 
Eleito pela Cisplatina para a primeira legislatura (1826-1829), não tomou posse.

OLIVERA, Leonardo (?? - ??). Descendente de estancieiros portugueses estabe-
lecidos na Região do Prata. Lutou ao lado de Artigas e Lavalleja na revolução 
rioplatense. Feito prisioneiro na batalha de Índia Muerta foi enviado, juntamen-
te com Lavalleja e Otorgués, para a Ilha das Cobras. Aderiu, mais tarde, aos 
chamados 33 orientais. Em 1823, após uma tentativa frustrada de levante, foi 
condenado à forca.

OTORGUÉS, Fernando (Montevidéu, 1774 - Uruguai, 1831). Militar e estan-
cieiro oriental. Incorporou-se ao levante revolucionário de Artigas. Embora se 
tenha mantido nas fileiras artiguistas até ser feito prisionero pelos portugueses 
em 1819, sua atuação foi várias vezes questionada. Libertado en 1821, passou a 
viver em uma chácara perto de Montevidéu. Quando, em 1825, Lavalleja iniciou 
a luta contra os brasileiros, foi confinado em Montevidéu. Escapou em 1827, 
incorporando-se à guerra contra o Brasil.

OYENHAUSEN, João Carlos Augusto (Lisboa, 1776 - Moçambique, 1838). 
Militar. Foi governador do Pará e Ceará. Era governador e capitão-general de São 
Paulo em março de 1821, quando a capitania aderiu ao regime constitucional. 
Foi indicado presidente da Junta Governativa escolhida para substituir o antigo 
governo, decisão questionada principalmente por aliados dos irmãos Andrada. 
Em 1822, entrou em conflito com o grupo liderado por Martim Francisco, o 
que acabou por ocasionar a “Bernarda” de Francisco Inácio. Com o apoio de 
D. Pedro ao partido dos Andradas, deixou a Junta de Governo.

PAINE, Thomas (Thetford, 1737 - Nova York, 1809). Político britânico, panfle-
tário e revolucionário. Viveu na Inglaterra até os 37 anos quando emigrou para 
a América, em tempo de participar da Revolução Americana. Suas principais 
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contribuições foram os amplamente lidos Common Sense (1776), advogando a 
independência americana da Inglaterra, e The American Crisis (1776-1783), uma 
série de panfletos revolucionários. Influenciou também a Revolução Francesa. 
Escreveu Rights of man  (1791), um guia das ideias iluministas. Mesmo não 
falando francês, foi eleito para a Convenção Nacional Francesa em 1792. Em 
dezembro de 1793, foi aprisionado em Paris e solto em 1794.

PARDAL, João Carlos (Lisboa, 1792 - Rio de Janeiro, 1857). Militar português. 
Ingressou no Exército em 1808. Conselheiro de Guerra e presidente da província 
de Santa Catarina (1837).

PARENTE, Filipe Alberto Patroni Martins Maciel (Belém, 1798 - Lisboa, 1866). 
Formou-se em Leis por Coimbra. Ainda em Portugal, foi influenciado pelas ideias 
da Revolução do Porto. No Brasil, lutou pela adesão do Pará ao vintismo. Re-
presentou sua província nas Cortes de Lisboa. De volta à terra natal em 1822, 
fundou o primeiro periódico local, O Paraense. Deputado pelo Pará à legislatura 
de 1842 (dissolvida antes de instalada). Desde 1840 apresentou sinais crescentes 
de loucura. Além dos periódicos, deixou diversos escritos políticos.

PAULINO, Luis [Luis Paulino de Oliveira França] (Bahia, 1771 - Rio de Janeiro, 
1824). Militar e senhor de engenho. Foi deputado pela Bahia às Cortes de Lisboa, 
defendendo as posições dos portugueses, contrárias à independência do Brasil.

PAULO III [Alessandro Farnese] (Roma, 1468 - Roma, 1549). Eleito papa em 
1534, procurou reformar a Igreja. Em 1537, lançou Bula a favor da liberdade 
dos índios das Américas. Aprovou a criação da Companhia de Jesus em 1540. 
Concedeu a Inquisição em Portugal a D. João III. Lançou as bases da Contrar-
reforma, convocando o Concílio de Trento em 1545.

PEDRO I (Lisboa, 1798 - Lisboa, 1834). Filho de D. João VI e de d. Carlota Joa-
quina. Em 26 de fevereiro de 1821, serviu de mediador entre as tropas portuguesas 
e D. João VI na questão do juramento da futura Constituição. Em 21 de abril 
do mesmo ano, foi suspeito de mandar as tropas portuguesas para reprimirem 
o movimento liderado pelos eleitores paroquiais na Praça do Comércio, que de-
fendiam a implantação temporária da Constituição espanhola. Após o regresso 
de D. João VI, tornou-se príncipe regente. Enfrentou as tropas portuguesas que 
em 5 de junho conseguiram dele a demissão do ministério e o juramento das 
bases da Constituição portuguesa. A 9 de janeiro de 1822, recusou-se a retornar 
a Portugal. Nos dias 11 e 12 de janeiro, enfrentou com sucesso nova revolta das 
tropas portuguesas. Em junho, convocou a primeira Assembleia Constituinte 
brasileira. Em 7 de setembro, lançou o grito do Ipiranga. Aclamado Imperador 
do Brasil em 12 de outubro, foi coroado em 1º de dezembro. Em 1823, dissolveu 
a Constituinte, outorgando em 1824 uma Constituição que lhe preservava as 
prerrogativas do poder. Em 7 de abril de 1831, renunciou ao trono e voltou a 
Portugal para garantir o direito da filha, Maria da Glória, ao trono português, 
disputado por seu irmão D. Miguel. Usou o pseudônimo de O Ultra-Brasileiro.*

PEDROSO, Pedro da Silva (Recife, 1770 - Rio de Janeiro, 1849). Teve papel 
importante na Insurreição Pernambucana de 1817. Chefiou o levante do regi-
mento de artilharia e defendeu a implantação da república. Ficou preso até 1822, 
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quando foi solto por decisão das Cortes de Lisboa e reintegrado ao serviço militar. 
A 16 de setembro de 1822, fez-se aclamar governador das Armas e dissolveu a 
Junta presidida por Gervásio Pires Ferreira. Mulato e com ascendência sobre as 
tropas de cor e o povo, liderou uma sedição nos princípios de 1823, conhecida 
como “Pedrosada”. Foi preso e mandado para o Rio de Janeiro. Em 1824, foi 
anistiado e enviado a Alagoas como comandante de artilharia de Pernambuco.

PEREIRA, Bento Barroso (Tejuco, 1785 - Rio de Janeiro, 1837). Militar. Assen-
tou praça em Lisboa em 1803. Em 1817, participou das forças expedicionárias 
que combateram os revoltosos de Pernambuco. Foi ministro da Guerra em 1827 
e 1832.

PEREIRA, Jerônimo.*

PEREIRA, João Gualberto.*

PEREIRA, João Marcos Vieira de Sousa.*

PEREIRA, José Clemente (Portugal, 1787 - Rio de Janeiro, 1854). Formou-se em 
Leis e Cânones por Coimbra. Em 1815, transferiu-se para o Brasil. Envolvido 
na luta pela independência e como presidente do Senado da Câmara levou a 
D. Pedro o manifesto redigido por Gonçalves Ledo solicitando que ficasse no 
país. Após a proclamação, foi indiciado por conspiração. Permaneceu exilado na 
França até 1824. Retornando ao Brasil, elegeu-se deputado pelo Rio de Janeiro 
em 1826, 1830, 1838, senador pelo Pará em 1842. Ministro da Guerra em 1841, 
foi nomeado conselheiro de Estado em 1850. Foi um dos políticos mais influentes 
do Primeiro Reinado, Regência e início do Segundo Reinado.*

PERSIO, Aulo Persio Flaco (Etrúria, 34 d.C. - Roma, 62 d.C.). Conhecido como 
Pérsio. Poeta estoico. Autor de poemas e sátiras moralistas contra os excessos 
cometidos por seus contemporâneos.

PIMENTEL, Antônio José Claudino de Oliveira [chamado Claudino, o Farisaico] 
(Moncorvo, 1776 - Porto, 1831). Militar português. Veterano da Guerra Penin-
sular, fez parte da Divisão de Voluntários Reais em Montevidéu, comandando o 
1º Regimento de Infantaria. Em 1822, regressou a Portugal. Foi preso e exilado 
em várias oportunidades pelo apoio ao constitucionalismo liberal. En 1829, foi 
preso e condenado, falecendo na prisão.

PINHEIRO, José Feliciano Fernandes, visconde de S. Leopoldo (Santos, 1774 
- Porto Alegre, 1847). Político e historiador. Formado em Leis por Coimbra, 
voltou ao Brasil em 1801. Deputado-geral às Cortes por São Paulo e à Assembleia 
Constituinte brasileira pelo Rio Grande do Sul, quando foi o primeiro a propor a 
criação de uma universidade no Brasil. Em 1827, como ministro da Justiça, criou 
as faculdades de Direito de Olinda e São Paulo. Foi presidente do Rio Grande 
do Sul, ministro, senador, conselheiro de Estado e um dos fundadores do IHGB. 
Escreveu os Anais da capitania de São Pedro, obra de grande valor histórico.

PINTO, Fernam Mendes ou Fernão Mendes (Montemor-o-Velho, 1510 - Pragal, 
1583). Aventureiro, explorador e escritor humanista português, dedicou-se à 
literatura de viagem. Sua obra maior foi Peregrinação.
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PINTO, Joaquim José.*

PITT, William (Kent, 1759 - Londres, 1806). Político inglês, Chamado William 
Pitt, o Jovem, por ter pai do mesmo nome. Primeiro Ministro aos 24 anos, ocupou 
o cargo de 1783 a 1801 e de novo de 1804 a 1806. Ganhou grande prestígio 
como administrador e como defensor da Inglaterra nas guerras contra a França 
revolucionária e napoleônica.

PLATÃO (427 a.C. - 347 a.C.). Filósofo ateniense, um dos mais influentes pensa-
dores do Ocidente. Particularmente importantes foram seus livros sobre política 
e sistemas de governo, sobretudo A república.

PONTES, Felisberto Gomes Caldeira Brant, marquês de Barbacena (Mariana, 
1772 - Rio de Janeiro, 1842). Militar, político e rico proprietário de engenho 
no Recôncavo. Em Salvador, participou da resistência à revolta militar de 
10 de fevereiro de 1821 que exigia adesão ao movimento constitucional. Foi 
deputado à Constituinte pela Bahia e senador por Alagoas em 1826. Comandou 
o Exército brasileiro na Guerra da Cisplatina de 1826 a 1827. Negociou na 
Europa o segundo casamento de D. Pedro I e voltou em 1829 trazendo consigo 
a Imperatriz d. Amélia. Foi ministro do Império em 1823 e da Fazenda em 1829.

PORTO, Manoel Joaquim da Silva (Porto, 1788 - ??). Veio para o Rio de Janeiro 
em 1812, onde se estabeleceu com loja de mercador de livros. Administrou e 
distribuiu a Gazeta do Rio de Janeiro, a partir de agosto de 1821. Em março de 
1822, tornou-se o primeiro livreiro da cidade do Rio de Janeiro a ter tipografia 
própria com a Oficina Silva Porto e Companhia, em associação com Felizardo 
Joaquim da Silva Moraes. Foi autor de diversos trabalhos sobre o movimento 
constitucionalista de 1820 e sobre a independência do Brasil. De caráter mode-
rado, sua livraria e tipografia era local de reunião dos interessados em novidades 
políticas. Foi nela que foi deixada para assinatura do povo a Representação em 
que se pedia a D. Pedro a convocação de uma Assembleia Geral das províncias 
do Brasil.*

PORTUGAL, Antonio [Prior do Crato] (Lisboa, 1531 - Paris, 1595). Filho natu-
ral do infante D. Luís e neto de D. Manuel I, foi candidato ao trono português 
durante a crise sucessória de 1580. Aclamado rei de Portugal em Santarém, 
reinou durante curto espaço de tempo, ficando sua autoridade restrita aos 
Açores. Considerado por muitos apenas um pretendente ao trono.

PORTUGAL, Fernando José de, marquês de Aguiar (Lisboa, 1752 - Rio de 
Janeiro, 1817). Cursou Leis em Coimbra. Governador e capitão-general da 
Bahia em 1788, enfrentou a Revolta dos Alfaiates de 1798. Vice-rei do Brasil 
em 1801. Em 1806, como conselheiro de Estado, defendeu a aliança com a 
Grã-Bretanha. Voltou ao Brasil com a família real. Teve importante papel 
na abertura dos portos e no estabelecimento da liberdade de manufaturas e 
indústrias nos domínios ultramarinos. Foi um dos principais ministros do rei, 
acumulando, após a morte de D. Rodrigo de Sousa Coutinho em 1812, as pastas 
do Reino, do Erário, dos Negócios Estrangeiros e da Guerra.



767

PORTUGAL, Francisco de Almeida, conde do Lavradio (Lisboa, 1797 - Roma, 
1870). Diplomata português. Filho do marquês de Lavradio, iniciou a carreia 
política em 1818, como conselheiro de embaixada em Madri. Serviu ainda em 
Paris e Viena e outras capitais. Foi membro da Academia Real das Ciências de 
Lisboa e ministro do Estado, após a vitória do liberalismo em Portugal.

PORTUGAL, Manoel Marques de Elvas (Portugal, 1762 - Pará, 1824). Militar 
português. Em 1808, comandou a expedição militar que conquistou a Guiana 
Francesa. Tomada Caiena em 1809, foi nomeado governador e capitão-general. 
De volta a Caiena, lá permaneceu como governador até a restituição do território 
à França em 1817. Fez parte do governo provisório da Capitania do Pará.

PORTUGAL, Tomás Antonio de Villa Nova (Lisboa, 1755 - Lisboa, 1839). 
Magistrado e político. Formou-se em Leis por Coimbra. Desembargador do Paço 
e homem de confiança de D. João VI, acumulou vários ministérios entre 1818 e 
1820, além da presidência do Real Erário. Absolutista, perseguiu as sociedades 
secretas, opôs-se à revolução de 1820 e às Cortes de Lisboa. Tentou evitar que 
as ideias liberais chegassem ao Brasil, admitindo mesmo a ruptura com Portugal. 
Regressando a Portugal com D. João VI em março de 1821, teve seu desembarque 
negado pelas autoridades vintistas.

PÓVOAS, Álvaro Xavier da Fonseca Coutinho e (?? - ??). Militar português. 
Aderiu à revolução de 1820, sendo eleito deputado às Cortes de Lisboa. Abso-
lutista ferrenho, foi comandante do Exército de D. Miguel.

PTOLOMEU, Cláudio (Ptolomaida Hernia, c. 90 d.C. - Canopo, c. 168 d.C.). 
Cientista de origem grega, cobriu várias áreas de conhecimento, como a Física, 
Matemática, Geometria. Sua tese mais famosa tem a ver com astronomia. Em A 
grande síntese, defendeu o sistema geocêntrico que só foi revisto no século XVI 
por Copérnico. Sua obra chegou ao Ocidente graças aos árabes.

QUINTELA, Inácio da Costa (Lisboa, 1763 - Lisboa, 1838). Militar e político 
português. Ocupou os cargos de ministro e secretário de Estado. Foi sócio-
-honorário da Academia Real de Ciências de Lisboa.

QUINTILIANO, Marco Fábio (Calagurris, 35 d.C. - ?, 95 d.C.). Advogado ro-
mano e professor de Retórica. Seu Institutio oratoria tornou-se um texto clássico, 
ainda hoje citado.

RABELO, Frei Joaquim do Amor Divino [Frei Caneca] (Recife, 1779 - Recife, 
1825). Frade carmelita. Professor de Retórica, Geometria e Filosofia. Envolveu-se 
na Revolução de 1817, tendo sido preso por quatro anos. Voltou à ação políti-
ca em 1821 apoiando a Junta de Goiana. Sua participação mais intensa foi na 
Confederação do Equador, 1824, de que foi a cabeça pensante e que defendia no 
Typhis Pernambucano. Derrotado o movimento, foi preso, julgado por comissão 
militar e fuzilado em 1825. Foi um dos melhores exemplos do radicalismo político 
da época, combinando republicanismo com forte nativismo pernambucano.*

RACINE, Jean Baptiste (Le-Ferté Milon, 1639 - Paris, 1699). Um dos maiores 
dramaturgos e poetas franceses.
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RAMALHO, João (Portugal, ? - São Paulo, ?). Náufrago ou degredado deixado 
em terra em 1512. Viveu entre os tupiniquins e auxiliou os portugueses na colo-
nização de São Vicente e de Piratininga.

RANGEL, José Máximo Pinto da Fonseca. J.M.P.F.R. (?? - Lisboa, ?). Militar e 
deputado às Cortes ordinárias de Lisboa em 1822. Viveu clandestino no tempo 
do governo de D. Miguel.*

RAYNAL, Guillaume Thomas François (Lapanouse, 1713 - Passy, 1796). Co-
nhecido como Abbé Raynal, ex-jesuíta, filósofo e historiador. Sua obra l’Histoire 
philosophique et politique des établissements et du commerce des Éuropéens dans 
les deux Indes (1770), uma denúncia do colonialismo europeu e da escravidão, 
teve extraordinário impacto nas duas Américas. O livro foi proibido, colocado 
no Índice e sua terceira edição (1780) foi condenada e queimada em público por 
decisão do Parlement de Paris. Em 1881, publicou Révolution d’Amérique, um 
extrato da Histoire.

REBELO, José Silvestre (Portugal, ? - Rio de Janeiro, 1844). Negociante da 
Praça do Rio de Janeiro, foi o primeiro representante diplomático brasileiro nos 
Estados Unidos, entre 1824 e 1828, onde negociou o reconhecimento do Império. 
Deixou diversos escritos sobre questões relacionadas à Independência e assuntos 
comerciais e históricos. Usou nos panfletos o pseudônimo de T.es. G.os. C.as. – 
Trezgeminos Cosmopolitas.*

REGO, João Carneiro do (Bahia, ? - ??). Tomou parte na tentativa de deposição 
da Junta de Governo da Bahia em 3 de novembro de 1821. Foi preso e enviado 
a Lisboa. Em 1837, participou, ao lado de Francisco Sabino Álvares da Rocha 
Azevedo, da Sabinada. Proclamada na Revolta da Independência da Bahia, foi 
eleito vice-presidente da província.

REIS, Jacinto Rodrigues Pereira (Minas Gerais, 1768 - Rio de Janeiro, 1882). 
Médico formado no Rio de Janeiro. Foi presidente da Academia Imperial de 
Medicina. Na Regência, integrou a direção da Sociedade Defensora da Liberdade 
e Independência Nacional de cujo jornal, O Homem e a América, foi redator. 
Envolveu-se na sedição de Ouro Preto de 1833. Usou pseudônimo de O Amigo 
da Razão.*

RESENDE, Venâncio Henriques de (Serinhaém, 1784 - Pernambuco, 1866). 
Sacerdote e político. Republicano exaltado, tomou parte nas revoluções de 1817 
e de 1824. Na primeira, foi preso e depois anistiado. Foi constituinte em 1823 
e deputado em quatro legislaturas, a partir da segunda. Modificou suas ideias 
políticas aderindo à monarquia.

RIBEIRA, Amador Bueno da [dito O Aclamado] (São Paulo, 1584 - São Paulo, 
1649). Nobre português de ascendência espanhola. Capitão-mor e ouvidor da 
capitania de São Vicente. Foi aclamado rei em 1641, no contexto da restauração 
portuguesa de 1640. Rejeitou a aclamação e deu vivas a D. João IV. Sua decisão 
ficou como marca da fidelidade dos paulistas. Foi lembrada em 1823 na primeira 
fala de D. Pedro I durante a Assembleia Constituinte, quando se apropriou da 
figura do paulista para se referir ao pioneirismo da província na Independência.
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RIBEIRO, Joaquim Antonio (?? - ??). Coronel Comandante do 1º batalhão de 
Infantaria da província de Moçambique em 1822.*

RIBEIRO, P. M. Manoel Joaquim (?? - ??). Cavaleiro da Ordem de Cristo e 
professor régio de Filosofia em Minas Gerais.*

RICHELIEU, Armand Jean Du Plessis, cardeal-duque de (Paris, 1585 - Paris, 
1642). Religioso e político francês. Foi primeiro-ministro de Luís XIII (1628-
1642). Combateu os nobres e fortaleceu o poder real preparando o apogeu do 
absolutismo que viria com Luís XIV.

RIVERA, José Fructuoso (Montevidéu, 1791 - Melo, 1854). Militar e político 
oriental. Combateu, ao lado de Artigas (1811-1816) o Exército luso-brasileiro. 
Derrotado (1816), foi incorporado às forças vencedoras. No Congresso Cisplatino 
de 1821, apoiou a incorporação ao Reino Unido. Mais tarde, apoiou a causa da 
independência brasileira contra as tropas lusas chefiadas por Álvaro da Costa em 
Montevidéu. Em 1825, com a invasão da Cisplatina pelos 33 orientais, uniu-se 
a Lavalle e aderiu ao movimento pela independência da Cisplatina.

ROCHA, José Joaquim da (Mariana, 1777 - Rio de Janeiro, 1868). Chegou em 
1808 ao Rio de Janeiro, onde passou a advogar, mesmo sem ser formado em 
Direito. Em 1821, foi um dos chefes do movimento que reivindicou a permanência 
de D. Pedro no Brasil. Redigiu o jornal andradista O Constitucional. Foi eleito 
deputado suplente às Cortes de Lisboa por Minas Gerais e, após a Independência, 
deputado à Assembleia Constituinte brasileira pela mesma província. Dissolvida 
a Constituinte e demitido o ministério dos Andradas em 1823, foi preso e de-
portado para a França. Em 1831, foi nomeado pela regência provisória ministro 
plenipotenciário do Império em Paris.

RODRIGUES, Manoel Jorge, barão de Taquari (Lisboa, 1777 - Rio de Janeiro, 
1845). Militar português. Participou, sob o comando do marechal Beresford, da 
Guerra Peninsular. Transferiu-se para o Brasil na Divisão de Voluntários Reais 
destinada às tropas que combatiam na Banda Oriental. Em 1818, após combater 
em Montevidéu, fixou-se na colônia de Sacramento, de que foi nomeado gover-
nador (1824). Combateu as tropas independentistas de Lavalleja.

ROUSSEAU, Jean-Jacques (Genebra, 1712 - Ermenonville, 1778). Filósofo ilu-
minista francês. Teórico do contratualismo e colaborador da Enciclopédia, ficou 
conhecido sobretudo pelos livros Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens (1755), Do contrato social (1762) e Emílio, ou Da 
educação (1762). Era lido no Brasil nas vésperas da Independência.

SÁ, José de Vasconcelos de (?, 1775 - ?, 1842). Militar português. Lutou contra 
as tropas napoleônicas. Foi deputado às Cortes de Lisboa. Em 1823 assumiu 
o comando das forças reunidas na província da Beira. Foi preso por ordem de 
D. Miguel em 1824 e posto em liberdade após o exílio do príncipe.

SAAVEDRA, Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares, 1547 - Madri, 1616). 
Soldado, novelista, poeta e dramaturgo espanhol. Seu livro Dom Quixote, 
publicado em dois volumes (1605, 1615), é considerado uma das obras-primas 
da literatura ocidental.
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SACRAMENTO, Timóteo do (Lisboa, 1653 - ?, 1713). Foi o terceiro bispo do 
Maranhão.

SAMPAIO [S. Paio], Frei Francisco de Santa Tereza de Jesus (Rio de Janeiro, 
1778 - Rio de Janeiro, 1830). Frade franciscano. Estudou no Convento dos 
Franciscanos em São Paulo. Pregador da Capela Real, professor de Teologia 
e mestre de Eloquência Sagrada. Engajou-se no movimento de independência 
desde fevereiro de 1821. Redigiu a representação dos fluminenses solicitando 
a permanência de D. Pedro no Brasil. Foi redator do Regulador Brasílico-Luso 
(1822), considerado a primeira folha oficiosa a defender a união do Brasil. Após 
a Independência, o jornal passou a se chamar Regulador Brasileiro.*

SAMPAIO, Manuel Pinto Ribeiro de (Espírito Santo, ? - Rio de Janeiro, 1857). 
Formado em Leis pela Universidade de Coimbra, foi deputado pelo Espírito Santo 
na Assembleia Constituinte de 1823.*

SAMPAIO, Maria Clemencia da Silveira (Rio Grande do Sul, 1789 - Rio Grande 
do Sul, 1862). Poetisa. Apesar de seu gosto pelas letras, não se tem conhecimento 
de outras obras suas além de versos heroicos. Fluente em inglês, francês e italiano, 
deixou 50 livros em seu inventário.*

SANCHES, João da Costa de Brito (?? - ??). Governador de Moçambique na 
época do movimento constitucional de 1820.

SANCHO II (Coimbra, 1209/1210 - Toledo, 1248). Conhecido como O Piedoso, 
foi o quarto rei de Portugal. Reinou desde 1223.

SANTÍSSIMO SACRAMENTO, Frei Leandro do (Recife, 1778 - Rio de Janeiro, 
1829). Frade carmelita e botânico. Em 1806, transferiu-se para o Rio de Janeiro, 
onde foi professor de Botânica da Academia Médico-Cirúrgica. Ministrava aulas 
de botânica e agricultura no Passeio Público. Em 1824, foi nomeado diretor do 
Jardim Botânico.

SANTOS, Luiz Gonçalves dos (Rio de Janeiro, 1767 - Rio de Janeiro, 1844). 
Conhecido como Padre Perereca. Cônego da Capela Imperial. Participou in-
tensamente do debate da Independência. Autor de panfletos e de várias outras 
obras, entre elas Memórias para a história do reino do Brasil, divididas em três 
épocas de felicidade, honra e glória; escritas na Corte do Rio de Janeiro no ano 
de 1821. Usou nos panfletos os pseudônimos de Compadre do Rio de Janeiro e 
Hum Fluminense.*

SEBASTIÃO (Lisboa, 1554 - Alcácer Quibir, 1578). Décimo-sexto rei de Portu-
gal, sétimo da dinastia de Avis, denominado O Desejado. Assumiu o trono aos 
14 anos. Morreu aos 24 na batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos. Sua morte 
provocou crise dinásica e dois anos depois Portugal perdeu a independência ao 
ser incorporado à coroa espanhola no governo de Felipe II. Desaparecido em 
combate, alimentou mitos e cultos, como o sebastianismo, relacionados à sua 
volta e à redenção de Portugal.
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SEGUÍ, Juan Francisco (Santa Fé, 1774 - ?, 1834). Advogado e político argentino. 
Foi vereador em Santa Fé e eleito deputado no Congresso de Tucumán, mas não 
chegou a tomar posse. Em 1818, foi nomeado ministro por Estanislau Lopez. 
Durante esse período firmou tratados de ajuda mútua entre Buenos Aires e as 
forças rebeldes de Montevidéu, contrárias aos brasileiros.

SEGÚR, Louis-Philippe de, conde de Ségur (Paris, 1753 - Paris, 1830). Diplomata 
e historiador francês. De ideias liberais, lutou na Guerra de Independência dos 
Estados Unidos. Sobreviveu à Revolução Francesa e aproximou-se de Napoleão.

SEIXAS, Romualdo Antônio de, marquês de Santa Cruz (Cametá, 1787 - Salvador, 
1880). Sacerdote e político. Foi arcebispo da Bahia em 1827 e primaz do Brasil. 
Presidiu à Junta Governativa Provisória do Grão Pará e Rio Negro, em 1821-
1822 e 1823. Deputado pelo Pará em 1826 e pela Bahia em 1834. Presidiu ao 
ritual de sagração de Pedro II em 1841. Usou o pseudônimo de Velha Amazonas.*

SÊNECA, Lucius Annaeus (Córdoba, cerca de 4 a.C. - ?, 65 d.C.). Filósofo, 
poeta e moralista romano. De família rica, foi tutor de Nero, que mais tarde lhe 
ordenou que se matasse. Embora nem sempre a pusesse em prática, sua obra 
moralista sobrevive até os dias de hoje.

SEPÚLVEDA, Antônio Correia de Castro, primeiro visconde de Ervedosa (Bra-
gança, 1790 - Bragança, 1875). Lutou contra as forças napoleônicas. Em 1823, 
devido às suas ideias liberais teve as promoções militares anuladas e foi perseguido.

SEPÚLVEDA, Bernardo de Castro e (Bragança, 1791 - Paris, 1833). Militar e 
político. Destacou-se na Guerra Peninsular, conquistando o reconhecimento do 
general Beresford. Aderiu à revolução liberal de 1820. Fez parte do Sinédrio. Foi 
deputado às Cortes de Lisboa. Em 1822, tornou-se comandante militar de Lisboa.

SIEYÈS, Emmanuel Joseph [Abade de] (Fréjus, 1748 - Paris, 1836). Eclesiástico 
francês. Desempenhou importante papel nos Estados Gerais representando a 
Igreja e a aristocracia. Um dos mais ativos promotores da criação da Assembleia 
Nacional. Foi membro do Clube dos Trinta quando a Convenção se reuniu em 
1792 para julgar Luís XVI, cuja morte aprovou. Ao lado de Napoleão Bonaparte, 
teve participação decisiva no golpe de 18 de Brumário.

SILVA, Amaro Velho da, primeiro visconde de Macaé (Rio de Janeiro, 1780 - ?, 
1845). Negociante da Praça do Rio de Janeiro e fazendeiro abastado. Foi um 
dos organizadores do Real Erário e do Banco do Brasil. Em 1819, foi nomeado 
deputado da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação.

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e (Santos, 1773 - Rio de 
Janeiro, 1845). Formou-se em Leis por Coimbra. Era ouvidor em Olinda quando 
aderiu à Revolução de 1817. Foi preso e levado para a Bahia. Teve papel de des-
taque nas Cortes de Lisboa. Na Constituinte brasileira, foi relator da comissão 
que apresentou o projeto de Constituição. Dissolvida a Constituinte, foi preso 
com seus irmãos e outros deputados e deportado para a França de onde voltou 
em 1829. Em 1838, reapareceu na cena política como deputado por São Paulo. 
Em 1840, foi um dos promotores da Maioridade.
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SILVA, Antônio de Almeida Feijó e (Rio de Janeiro, 1776 - Santa Catarina, 1837).

SILVA, Diogo Duarte e (Setúbal, Portugal, 1774 - Rio de Janeiro, 1857). Político 
luso-brasileiro. Transferiu-se para o Brasil ainda muito jovem, fixando-se em 
Santa Catarina onde foi secretário do presidente da província. Defendeu a causa 
da Independência. Foi deputado por Santa Catarina na Constituinte brasileira e 
nas três primeiras legislaturas gerais (entre 1826-1840).*

SILVA, Francisco de Lima e (Rio de Janeiro, 1785 - Rio de Janeiro, 1853). Militar. 
Comandou em 1824 a brigada expedicionária contra a revolta da Confederação 
do Equador. Governador das Armas de São Paulo em 1828. Em 1831 exerceu 
o mesmo cargo na Corte. Em 7 de abril de 1831, entregou ao Senado o ato de 
abdicação de D. Pedro I. Escolhido membro da Regência Trina interina, quando 
se reuniu a Assembleia Geral Legislativa foi eleito para a regência permanente. 
Senador pela província do Rio de Janeiro em 1837.

SILVA, J.L. da.*

SILVA, João Manoel de Lima e (Rio de Janeiro, 1805 - Rio Grande do Sul, 
1837). Militar. Lutou na Guerra de Independência na Bahia. No Rio Grande do 
Sul, comandou o 8º Batalhão de Artilharia da Praça do Portão, em Porto Alegre. 
Participou ativamente do movimento Farroupilha como comandante de Armas do 
Exército Revolucionário. Foi assassinado, após ser capturado, em S. Luis Gonzaga.

SILVA, José Bonifácio de Andrada e (Santos, 1763 - Niterói, 1838). Político e 
cientista. Doutor em Filosofia e Leis por Coimbra, onde foi professor. Lutou na 
Guerra Peninsular e ocupou vários cargos públicos em Portugal. Retornou ao 
Brasil em 1819. Em 1821, foi vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. 
Após o Fico, foi ministro do Império e Estrangeiros e figura central do movimento 
a favor da Independência e da manutenção da unidade do Brasil, o que lhe valeu 
o título de Patriarca da Independência. Constituinte por São Paulo em 1823, após 
a dissolução foi deportado para a França de onde voltou em 1829. Em 1831, foi 
nomeado por Pedro I tutor do filho, cargo em que permaneceu até dezembro de 
1833, quando foi destituído e confinado em Paquetá.

SILVA, José Carvalho da.*

SILVA, José Elói Pessoa da (Bahia, 1792 - Bahia, 1841). Militar. Formou-se em 
Matemática e Filosofia por Coimbra. Em 1821, participou do movimento que 
tentou depor a Junta Provisória de Governo da Bahia. Preso, foi mandado para 
Lisboa. Ao retornar, juntou-se às tropas brasileiras que combatiam o general 
Madeira de Mello. Foi presidente da província de Sergipe em 1837.

SILVA, José Joaquim de Lima e, visconde de Magé (Rio de Janeiro, 1787 - Rio 
de Janeiro, 1855). Militar. No comando do Batalhão do Imperador e depois de 
todas as tropas, fez parte do Exército pacificador que lutou pela independência 
da Bahia (1823). Em 1824, foi nomeado ajudante de campo do Imperador. A 7 
de abril de 1831 estava no Campo de Santana no comando das Armas da Corte. 
Na Regência, foi do conselho dirigente da Sociedade Auxiliadora. Deputado 
pelo Piauí de 1834 a 1844. Era irmão do regente Francisco de Lima e Silva, tio 
do futuro duque de Caxias.
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SISMONDI, Jean Charles Leonard de (Genebra, Suíça, 1773 - Chêne, 1842). 
Economista e historiador. Criticou o liberalismo econômico e os perigos da 
industrialização. Entre suas obras destaca-se Novos princípios de Economia 
Política (1819).

SMITH, Adam (Kirkcaldy, 1723 - Edimburgo, 1790). Pai da economia moderna, 
o mais importante teórico do liberalismo econômico. Autor de Uma investigação 
sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, livro que ainda é referência para 
economistas. Influenciou o pensamento de José da Silva Lisboa, visconde de Cairu.

SOBRAL, Hermano José Braamcamp do, primeiro conde de (?, 1775 - ?, 1846). 
Estudou Leis na Universidade de Coimbra. Militar e político liberal, que fez 
parte do governo provisório após a revolução de 1820 e, mais tarde, depois da 
Vilafrancada, foi ministro da Fazenda.

SÓCRATES (Atenas, c. 469 a.C. - Atenas, 399 a.C.). Filósofo ateniense. Um 
dos fundadores da filosofia ocidental. É conhecido pelos relatos de seus alunos, 
Platão e Xenofonte. Acusado de ateísmo e corrupção da juventude, matou-se 
tomando cicuta.

SOLEDADE, Antonio Vieira da (Portugal, ? - Rio de Janeiro, 1836). Frade 
franciscano secularizado. Cônego da Capela Real e pregador régio. Vigário-geral 
do Rio Grande do Sul. Foi representante do Rio Grande do Sul no Conselho de 
Procuradores-Gerais de 1822 e senador pela mesma província em 1826.

SOLEDADE, Felizarda Feliz da.*

SOLEDADE, Francisco da (?? - Viana do Castelo, Portugal, 1837/1838). Cônego 
agostiniano. Professor de Filosofia de Ideias Liberais. Foi perseguido por D. Miguel 
em 1828, confinado a hospício até 1834.*

SÓLON (?, 638 a.C. - ?, 588 a.C.). Político e legislador ateniense. Introduziu leis 
e instituições que se tornaram a base da democracia ateniense.

SOUSA FILHO, Manoel Marques de (Rio Grande, 1780 - Montevidéu, 1824). 
Militar. Participou de várias campanhas na Banda Oriental. Em 1817, fez parte 
da tropa que, sob o comando do general Lecor, ocupou Montevidéu. No início da 
década de 1820 combateu o então governador de Montevidéu, Álvaro da Costa, 
que era fiel a Portugal e contrário à independência do Brasil. Morreu envenenado.

SOUSA, José de Castelo Branco Correia e Cunha Vasconcelos, conde da Figueira 
(Salvaterra de Magos, 1788 - Lisboa, 1872). Participou da expedição portuguesa 
a Pernambuco em 1817 e foi governador de São Pedro do Rio Grande do Sul de 
1818 a 1821. Em Portugal, foi partidário do miguelismo.

SOUZA, Bernardo Avellino Ferreira e (Lisboa, ? - Rio Grande do Sul, 1823). 
Oficial da secretaria da intendência-geral de polícia do Rio de Janeiro. Poeta sa-
tírico e mordaz. Algumas de suas composições foram consideradas difamatórias 
e teriam provocado seu assassinato em 1823.*
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SOUZA, Bernardo Lobo de (?? - Belém do Pará, 1835). Maçom. Deputado pela 
Paraíba na segunda e terceira legislaturas (1830, 1834). Presidente da província 
do Pará em 1833, foi assassinado pelos rebeldes da Cabanagem em 1835.

SOUZA, Luiz de (Santarém, c. 1555 - Lisboa, 1632). Sacerdote católico. Seu 
nome secular era Manuel de Sousa Coutinho. Escritor.

SOUZA, Manoel Marques de (Rio Grande, 1743 - Rio de Janeiro, 1822). Militar. 
Exerceu diversos comandos na capitania de São Pedro do Rio Grande. Foi mem-
bro do governo interino da capitania, assumindo sua presidência em setembro 
de 1820. Recolhido ao Rio de Janeiro por ordem do brigadeiro João Carlos de 
Saldanha, aí assistiu aos acontecimentos de janeiro de 1822.

SOUZA, Tomé de (Rates, 1503 - ?, 1579). Militar e político português, serviu 
inicialmente na África. Primeiro governador-geral do Brasil, fundou, fortificou 
e povoou a cidade de Salvador. Foi substituído por Duarte da Costa em 1553.

SOYÈ, Luís Rafael (?? - ??). Padre. Formado em Teologia por Coimbra. Secretário 
da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, capelão do Tesouro Público.*

STOCKLER, Francisco Borja Garção, primeiro barão da Villa da Praia (Lisboa, 
1759 - Tavira, 1829). Militar português. Formado em Matemática por Coimbra. 
Apologista dos ideais da Revolução Francesa, foi acusado de jacobino e conspi-
rador para destronar D. João e substituí-lo por um rei constitucional da escolha 
de Napoleão. Veio ao Brasil para se justificar perante o Príncipe Regente. Mais 
tarde, abjurou os princípios liberais e tornou-se defensor do regime monárquico 
absoluto ao qual prestou serviços até o fim de sua vida.

STRANGFORD, Lorde [Percy Clinton Sydney Smythe] (Irlanda, 1780 - ?, 1855). 
Sexto visconde de Strangford, também conhecido como Lorde Strangford. Foi 
embaixador britânico junto à Corte de D. João, primeiro em Lisboa, depois no Rio 
de Janeiro. Sua missão era convencer D. João a aliar-se aos ingleses e transferir-se 
para o Rio de Janeiro, a fim de resguardar os interesses britânicos. Foi substituído 
na embaixada em 1815, regressando à Inglaterra. Sua impopularidade no Rio de 
Janeiro era grande por representar o poder imperial britânico.

SULLY, Maximilien de Béthune, duque de (Rosny-sur-Seine, 1560 - Villebon, 
1641). Huguenote, homem de confiança de Henrique IV (1589-1610), a cujo 
lado lutou contra os católicos.

SYDNEY, Agernon (?, 1623 - ?, 1683). Militar e político inglês, teórico repu-
blicano. Opondo-se a Charles II, foi acusado de conspiração e executado por 
traição. Teve grande influência sobre o pensamento político britânico e da 
América colonial.

TÁCITO, Publio Caio Cornélio (?, 55 d.C. - ?, 120 d.C.). Historiador, orador 
e político romano. Ocupou os cargos de questor, pretor, cônsul e procônsul da 
Ásia. É considerado um dos maiores historiadores da Antiguidade.

TARGINI, Francisco Bento Maria, barão e visconde de São Lourenço (Lisboa, 
1756 - Paris, 1827). Chegou ao Brasil com a família real. Conselheiro de Estado, 
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membro do Conselho da Fazenda e tesoureiro do Erário. Foi acusado pelo Correio 
Brasiliense e pelo Semanário Cívico da Bahia de ter regressado levando dinheiros 
públicos e particulares. Defensor do absolutismo, foi proibido de permanecer em 
Portugal, fixando-se em Paris.

TAUNAY, Carlos Augusto (?, 1791 - ?, 1867). Filho do pintor francês Nicolas 
Antoine Taunay, veio com o pai para o Brasil em 1816. Entrou para o Exército 
e lutou nas guerras da Independência. Dedicou-se depois à produção de café. 
Publicou em 1839 o Manual do agricultor brasileiro. Pertenceu à Sociedade 
Auxiliadora da Indústria Nacional.

TAVARES, Francisco Muniz (Recife, 1793 - Pernambuco, 1875). Padre secu-
lar. Teve papel importante na revolução de 1817, que registrou em História da 
Revolução de Pernambuco em 1817 (1840). Foi deputado às Cortes de Lisboa 
cuja Constituição assinou, mas não jurou. Deputado à Constituinte brasileira 
por Pernambuco e à legislatura de 1845 a 1847.

TAVARES, Jorge Avilez Juzarte de Sousa, visconde de Reguengo e conde de 
Avilez (Portalegre, 1785 - Lisboa, 1845). Militar. Destacou-se nas lutas contra 
as tropas napoleônicas. No Brasil, participou da ocupação de Montevidéu, de 
cuja praça foi nomeado governador em 1817. Transferido para o Rio de Janeiro 
em 1820, foi nomeado comandante da Divisão Auxiliadora. Em 5 de junho de 
1821, comandou movimento militar que exigiu de D. Pedro o juramento das 
bases da Constituição. No ano seguinte, a 11 de janeiro, levantou suas tropas na 
tentativa de obrigar o príncipe regente a regressar à Europa, segundo ordenado 
pelas Cortes. Frustrado em seus intentos, foi forçado a regressar a Portugal com 
suas tropas em 15 de fevereiro de 1822.

TEIVE, Diogo de (Braga, 1514 - ?, 1569). Escritor e humanista. Formado em 
Direito na Universidade de Paris, lecionou em Coimbra e dirigiu o Colégio das 
Artes. Publicou várias obras, entre elas: Rebus a lusitanis in India apud dium 
gestis (1548).

TEIXEIRA, Francisco da Silveira Pinto da Fonseca, conde de Amarante (Vila de 
Canelas, 1763 - Vila Real, 1821). Militar. Destacou-se na luta contra os franceses.

TELLES, Hermenegildo José (?? - ??). Sargento-mor, senhor do Engenho Pati, 
no distrito de Vila Nova, Bahia.

TIBÉRIO, Júlio César Augusto (Roma, 42 a.C. - Capri, 37 d.C.). Segundo Impe-
rador romano (14 d.C. - 37 d.C.), sucessor de Augusto, seu padrasto. Destacou-se 
como comandante militar na consolidação das fronteiras do Império.

TITO [Tito Flavio Sabino Vespasiano] (Roma, 38 d.C. - Rien, 81 d.C.). Filho de 
Vespasiano. Imperador de 78 a 81. Em seu curto reinado construiu diversas obras 
públicas e gozou de grande popularidade por socorrer as vítimas do Vesúvio e 
do incêndio ocorrido em Roma em 80.

TOMÁS DE AQUINO (Roccasecca, 1225 - Fossanova, 1274). Frade domini-
cano, santo e doutor da Igreja. Nome maior da escolástica, compatibilizou o 
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aristotelismo com a doutrina da Igreja nas monumentais Summa teológica e 
Summa contra os gentios.

TOMÁS, Manoel Fernandes (Figueira da Foz, 1771 - Lisboa, 1822). Magistrado e 
político. Considerado a figura mais importante do liberalismo vintista, destacou-se 
na organização dos primeiros movimentos liberais. Membro fundador do Sinédrio, 
teve papel central na Revolução Liberal do Porto, participando ativamente na 
elaboração das bases da constituição da monarquia. Foi deputado às Cortes pela 
província da Beira. Favorável à supremacia de Portugal no interior do Império 
luso-brasileiro, e a que o Brasil fosse apenas mais uma das províncias do Império. 
É-lhe atribuída a autoria do panfleto anônimo Carta do Compadre de Belém ao 
Redactor do Astro, publicado em dezembro de 1820 em resposta às críticas do 
Astro da Lusitânia em relação à morosidade nas reformas.*

TORRES, Luiz da Motta Feo e (Lisboa, 1769 - Portugal, 1823). Militar da Real 
Marinha Portuguesa. Foi governador da capitania da Paraíba do Norte entre 1802 
e 1805. Tomou posse do governo de Angola de 1816 até 1819. Regressou ao 
Brasil em 1820, quando foi nomeado conselheiro do Supremo Conselho Militar. 
Em 1821, voltou a Portugal com a família.

TOVAR, João Vieira (Molelos, 1783 - Lisboa, 1858). Militar. Governador de 
Santa Catarina de 1817 a 1821.

TOVAR, Manoel Vieira de Albuquerque (?, 1776 - Lisboa, 1833). Militar e ad-
ministrador colonial. Capitão-general do Espírito Santo (1804-1811), da Angola 
(1819-1821), e dos Açores (1824-1828). Preso e deposto em 1828 por suspeita 
de ser miguelista.

TRAJANO, Marco Ulpio Nerva (Espanha, 53 d.C. - ?, 117 d.C.). Imperador 
romano. Reorganizou o Império, incentivou a agricultura e o comércio, reali-
zou vasto programa de obras públicas. Sob seu comando o Império atingiu sua 
maior extensão.

VALE, Henrique Manoel de Morais e.*

VALE, José Maria Cambuci do (São Paulo, ? - ??). Médico, professor da Escola 
de Medicina no Rio de Janeiro. Administrou os hospitais ambulantes durante a 
Guerra de Independência da Bahia. Em 1831, foi sócio-fundador da Sociedade 
Federal Fluminense, vinculada ao grupo dos liberais exaltados.*

VALENTE, Tomás Joaquim Pereira, conde do Rio Pardo (Porto, 1790 - Rio de 
Janeiro, 1849). Militar português naturalizado brasileiro. Chegou ao Brasil em 
1818. Último governador colonial de Santa Catarina, entre os anos de 1821 e 
1822. Governador das Armas na Corte e no Rio de Janeiro, de 1828 a 1829, 
quando foi nomeado ministro da Guerra. Presidente da província do Piauí entre 
1844 e 1845.

VARELA, Luiz Nicolau Fagundes (?, 1780 - ?, 1831). Formado em Leis por 
Coimbra. Deputado às Cortes de Lisboa pela província do Rio de Janeiro.
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VASCONCELOS, Felix José Machado de Mendonça Eça Castro e (Lisboa, 1677 
- Lisboa, 1731). Aristocrata e militar português. Governador de Pernambuco em 
1711, ao final da Guerra dos Mascates.

VASCONCELOS, Francisco de Paula e (Rio de Janeiro, 1787 - Rio de Janeiro, 
1859). Militar. Participou da luta contra as tropas de Avilez. Em 1824, passou 
a comandar o regimento de artilharia da Corte. Foi membro do Conselho Su-
premo Militar.

VASCONCELOS, João Fernandes de (Pará, ? - ??). Foi acusado, em 1821, junta-
mente com seus irmãos Manuel e Juliano Fernandes de Vasconcelos, de difundirem 
uma circular escrita por Felipe Patroni em que se pregava a dissolução da Junta 
Governativa do Pará e nova eleição. Foram presos e enviados a Lisboa de onde 
regressaram em 1822, após anistia.

VASCONCELOS, José Teixeira da Fonseca e, visconde de Caeté (Sabará, 1767 - 
Sabará, 1838). Magistrado e político. Formado em Leis por Coimbra. Em 1822, 
fez parte da Junta de Governo da província de Minas Gerais. Presidente dessa 
província em 1824. Deputado à Assembleia Constituinte em 1823 e senador em 
1826, tudo por Minas Gerais.

VATTEL, Emer de (Couvet, 1714 - Neuchâtel, 1767). Jurista suíço. Sua obra O 
direito das gentes, ou princípios da lei natural aplicados à conduta e aos assuntos 
das nações e dos soberanos (1758) influenciou o desenvolvimento do Direito 
Internacional.

VEIGA, Evaristo Ferreira da (Rio de Janeiro, 1799 - Rio de Janeiro, 1837). 
Estudou no Seminário S. José. Foi caixeiro na loja de livros do pai, dedicou-se 
depois ao jornalismo. Fundou o jornal político e literário A Aurora Fluminense. 
Autor da letra do hino da Independência. Foi um dos fundadores da Sociedade 
Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Deputado por Minas Gerais 
em três legislaturas (de 1830 a 1837). Figura central do grupo dos moderados em 
luta contra radicais e caramurus. Usou nos panfletos o pseudônimo de Estudante 
Constitucional, Amigo do Filho do Compadre do Rio de Janeiro.*

VELOSO, José Mariano da Conceição (São José del-Rei, 1742 - Rio de Janeiro, 
1811). Sacerdote, professor e botânico. Estudou filosofia e teologia no convento 
franciscano de Santo Antônio no Rio de Janeiro, ordenando-se em 1776. Poucos 
anos depois transferiu-se para São Paulo, onde ministrou aulas de Geometria e 
Retórica no Convento de São Francisco.

VERGUEIRO, Nicolau Pereira de Campos (Bragança, 1778 - Rio de Janeiro, 
1859). Formado em Leis por Coimbra, chegou ao Brasil em 1802 ou 1803. 
Deputado às Cortes de Lisboa por São Paulo em 1821. Recusou-se, em junho 
de 1822, a assinar o parecer da Comissão dos Negócios do Brasil, em que se 
incriminavam atos do príncipe regente e da Junta de São Paulo. De volta ao 
Brasil, foi eleito para a Assembleia Constituinte por São Paulo. Foi preso após a 
dissolução da Assembleia. Voltou à Câmara em 1826 por São Paulo. Na década 
de 1840, ficou conhecido por estimular a vinda de imigrantes europeus para 
suas fazendas de café.



778

VERRES, Caio Licínio (?, 120 a.C. - ?, 43 a.C.). Político e pretor romano, 
conhecido pelo processo movido contra ele por Cícero por conta dos excessos 
cometidos quando governava a Sicília.

VIANA, Paulo Fernandes (Rio de Janeiro, 1752 - Rio de Janeiro, 1821). Formado 
em Leis por Coimbra. Intendente de polícia da Corte e do Estado do Brasil de 
1808 a 1821. Após a chegada das notícias sobre o movimento vintista, obteve do 
informante emigrado Cailhé de Geine um relatório que reforçava as suspeitas de 
circularem ideias revolucionárias na Corte. Para os liberais, era um representante 
do despotismo e do servilismo.

VIANQUI, Geronimo Pio (Real de San Carlos, 1768 - Montevidéu, 1835). Po-
lítico oriental. Durante o regime artiguista foi síndico procurador do cabildo de 
Montevidéu. Em 1816, passou a apoiar a dominação luso-brasileira, aceitando 
a incorporação da Banda Oriental ao Império português. Em 1817, junto com 
o padre Dâmaso Antônio Larrañaga, viajou ao Rio de Janeiro para solicitar a 
incorporação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Defendeu a mesma 
posição no Congresso Cisplatino (1821).

VIEIRA, Antônio (Lisboa, 1608 - Salvador, 1697). Padre jesuíta, escritor e orador 
português. No Brasil (Maranhão e Grão Pará), combateu a exploração e escra-
vização dos povos indígenas. Em Portugal, defendeu os judeus. Extraordinário 
orador, viu-se por suas ideias em constante atrito com a Inquisição.

VIRGÍLIO [Publius Virgilius Maro] (Andes, 70 a.C. - Brindisi, 19 a.C.). Um dos 
maiores poetas de língua latina. Muito citado nos panfletos. Entre as suas obras 
destaca-se a Eneida.

VOLNEY, Constantin François de Chassebœuf (Craon, 1757 - Paris, 1820). 
Filósofo, historiador e político francês. Tomou parte na Revolução Francesa, 
foi membro dos estados gerais e da Assembleia Nacional. Suas ideias liberais 
influenciaram movimentos de independência nas Américas.

VOLTAIRE, François-Marie Arouet (Paris, 1694 - Paris, 1778). Influente filó-
sofo iluminista francês, colaborador da Enciclopédia, crítico do absolutismo, da 
nobreza e do clero.

WASHINGTON, George (Westmoreland County, 1732 - Mount Vernon, 1799). 
Político e militar, levou os colonos americanos à vitória na Guerra de Indepen-
dência. Presidiu o novo país durante oito anos. É um dos “pais fundadores” dos 
Estados Unidos.

WEISHAUPT, Johann Adam (Alemanha, 1748 - Alemanha, 1830). Professor 
de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt. Adepto do racionalismo, 
acreditava na existência da iluminação fora da fé. Foi o fundador da ordem dos 
Illuminatis, sociedade ético-religiosa que teve entre seus participantes Goethe e 
Herder.

WELLINGTON, Arthur Colley Wellesley, primeiro duque de (Dublin, 1769 - 
Castelo de Walmer, 1852). Marechal e político britânico. Comandou as tropas 
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inglesas na Guerra Peninsular. Como comandante dos aliados, derrotou Napoleão 
em Waterloo. Foi primeiro-ministro pelo partido Tory por duas vezes.

WOLFF, Christian (Breslau, 1679 - Halle, 1754). Filósofo racionalista e mate-
mático. Continuador das ideias de Leibnitz, foi reitor da Universidade de Halle.

YORK, Alcuíno de (Nortumbria, 735 - Tours, 804). Monge beneditino de 
origem anglo-saxônica, foi canonizado pela Igreja. Um dos primeiros filósofos 
escolásticos, foi conselheiro do Imperador Carlos Magno e declarado patrono 
das universidades cristãs.

ZAQUEU, Manoel Paixão Santos (Guarda, Portugal, 1773 - São Luís, 1843). 
Formado em Leis por Coimbra. Mudou-se para o Maranhão em 1810. Sob os 
pseudônimos de Argueles e Epaminondas Americano, escreveu vários panfletos 
políticos publicados no Grão Pará, Maranhão e Portugal. Opôs-se à adesão do 
Maranhão à Independência e foi eleito à segunda legislatura lusitana. Após a 
Vilafrancada (1823) voltou ao Maranhão e jurou a Constituição brasileira.*

ZENÓBIA, Septimia Bat Zabbai (?? - ??). Após a morte do marido, rei Odena-
to, governou a cidade de Palmira, na Síria, transformando-a em uma das mais 
brilhantes capitais do Oriente. Foi derrotada e feita prisioneira pelo Imperador 
romano Aureliano em 273 d.C.

ZUÑIGA, Tomás Garcia, barão de Calera (Buenos Aires, 1783 - Paisandu, 1843). 
Militar, político e grande proprietário de terra na Banda Oriental. Em 1811, 
engajou-se no movimento de independência liderado por Artigas. Em dezembro 
de 1813, integrou com Juan José Durán o governo municipal que se formou sob 
a influência das Províncias Unidas do Rio da Prata. Mais tarde, com a invasão 
de Montevidéu pelo Exército luso-brasileiro (1816), aproximou-se do general 
Lecor tornando-se um de seus principais colaboradores, chegando a fazer parte 
do Clube do Barão. Foi um dos organizadores do Congresso Cisplatino (1821), 
onde defendeu a incorporação da província Oriental ao Reino de Portugal. 
Apoiou a independência do Brasil. Nos termos da Constituição brasileira, foi 
nomeado presidente da província Cisplatina. Depois da Convenção Preliminar 
de Paz que decidiu a independência do Uruguai, passou a residir no Rio Grande 
do Sul onde faleceu.
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