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INTflODlJCCÃO.* i

AO LEITOR.

E  STA Memoria tem por objecto' supprir a falta de ou
tra ; ou substituir hum Monumento já ‘designado para dei» 
xar-se a Posteridade.

Inaugurando-se agora por este modo, ejla não será 
collocada ( corno devia ser a outra) no estreito recinto de 
, Peqnena Cidade ; mas será exposta na vasta Praça 

dp Mundo; espaço , que mais lhe quadra pelo seu objecto; 
e so proprio para Monumentos desta natureza.

Ella não será erigida ( quanto ao gosto ) com .aquella 
elegancia , f| grandeza colossal , e ornatos Corinthios , que
a . , °  ^e^ cado cinzel de hum habil consumado

Aitince de Monumentos de pedra , cuja destra mão pode 
fazer precioso hum composto de pedaços de .marmore. Mas 
em compensação disso ( quanto á sua fôrma, e duração ) 
festa seiá construída sobre solidas bases, em que se -firme, 
e grandes , que a eternizem. Será for mada pela fiel pénna de 
hum Escnptor veridice, e ornada sómente com a simplici
dade daqueilas noções , què ágradSd sempre pela sua belleza 
natural, que dão esplendor ao Estado; que interessa o ;á 
glona da Nação ; que podem finalmente servir algum dia 
para authenticar factos, que algum imparcial, exacto His- 
tonadoi ( de qualquer Nação , que seja) queira consignar 
nas pagmas^da sua Historia ; e que apezar de verdadeiros, 
.se asiiscanab pela sua mesma celebridade a passar entre os 
vindoiros por feitos fabulosos.

Teia de mais a mais huma vantagem, e lie, que sen
do aquella Memória estacionaria , era preciso para ser vista 
de toda gente, que esta além das grandes despezas da 
viagem passasse por hum trabalho insano , e arriscado só 
paia chegai ao ponto remoto, onde existia, o que de cer
to nao valia a pena.

buceede pèlo contrario com esta, que podendo ser trans
portada com grande facilidade por toda a parte do Globo, 
ella mesmo se apresenta aos olhos de todos, que quizerem 
ve-la sem trabalho algum da parte do Leitor, que aquella 
attenção necessaria para observa-la á seu gosto , exarnina-la 
á  sua yontade , e qualquer hora, que mais lhe convier.
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A mão , que a formou,* he daquelle mesmo Brasileiro, á 
quem o aríior da Patria , e o zelo da gloria da Nação ti- 
nháo inspirado a lembrança da Inauguração de hum Mo
numento , e da Proposta opportuna, pronunciada por elle 
mesmo ( na qualidade de Presidente ) em pleno Senado ; 
onde apenas foi ouvida, foi entre applausos, e vivas imme- 
diatamente .Accordada por unanimidade de votos ; ou ( faí- 
lando mais exactamente ) á huma voz geral; de que se pas
sou a lavrar logo a Àeta,competente, que assignarão todos 
no livro grande das' Vereações do mesmo Senado; e a qual 
ha mais de dez annos, que corre por toda parte impressa 
em Londres em Fevereiro de 1817.

Huma indiscreta, e traidora emulação penetrando sacri- 
legajnente até ò Sanctuario do Ministerio por huma vere
da de oiro, tentou, e trabalhou constante, e clandestina
mente com os maiores esforços, e dispêndios para submer
gir com aqueila Memoria no Golfo *do Esquecimento • o 
nome do seu Author, que tinha de ser gravado na frente delia ; 
e que o emulo dezejava anciosamente esconder na profun
didade do seio escuro de huma noite eterna.

A  gloria do Invejado fo i  sempre o tormento do Invejoso !

Não se lembrava o Zoilo , que aquelle mesmo Brasi
leiro, que foi capaz de dar por constantes factos seus hu
ma occasião victoriosa , e brilhante para esta Inauguração , 
era capaz também para na falta delia dar huma existência 
real á outra, que a substituisse! E consequentemente, que 
este Monumento , que ora levanto , nap seria sujeito á 
dependenda de nenhuma outra mão, que não fosse a minha.

Se o dezejar impossíveis he huma imbecilidade , ou 
molestia do espirito ; o arrostar difficuldades he attributo 
da prudência , e do valor; e o vence-las he a divisa da 
constanda , e da coragem.

Da mesma difliculdacle, e opposição , que encontro na 
execução de meus Projectos , se tem desprendido sempre ã 
faisca , que me accende o facho do genio, alias moderado: 
e logo que me faltão absolutamente os meios para levar 
meus Planos aos justos fins , que projecto , proponho*me 
immediatamente á fins analogos, para que eu tenho os meios.

O dezejo ardente, que sempre tive de instruirme, es
pecialmente naquellas coisas , que erãe do meu cargo sa
ber , ou do meu dever não ignorabas ; me obrigou em 
Goa (a Capital dos Estados Portuguezes na índia) a men- 
digar^noções sobre o Titulo, eM odo, por que elles se ti-
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nliíTo yfteito senhores do Estabelecimento de Macáo, pequena 
Cidade , mas com effeito fo rm o sa e  saudavel; e por mui
tas razoes a mais celebre de todas em geral em toda a 
Asia, e talvez em todo o Mundo.

Pri meiramente procurei por isto á alguns homens mais 
amigos, que passavão ali por mais instruid&ff em coisas 
de Antiguidades. Depois aos Desembargadores * e Chancelle- 
íes, que tinhão sido Secretários daquelle Estado , e aos Go
vernadores, que forao de Macáo; e principal mente áquelles, 
que tinhão mais alguma razão de saber desta materia. P o 
rém desgraçadamente nenhum delles me pôde dar solução 
á  tal respeito.

Estes ultimes só me referirão algumas coisas sobre os 
«eus distintos Progenitores , repetindo-me por muitas vezes 
os brilhantes factos, e as acções heroicas, que elles tinhão 
praticado nesses tempos antigos; factos todos , que eu sá
bia muito bem , e talvez com muito mais exactidão.

Vendo eu pois , que ninguem me clava as noções, que 
eu procurava, e que pedia; e desenganado em fim, que 
he.h um fado meu o contar-se-me , e reconta-rse-me sempre 
aquellas mesuuis coisas, que eu- já sei, e que toda a gen
te sabe; e nunca dizer se-me coisa alguma daquelías , que 
eu ignbro, que confesso que não sei, e que eu desejo 
«aber; eni taes circunstancias , e na fórma do meu costume , 
recorri aos» mortos, meus antiquissimos , constantes amigos; 
que he o que sempre me succede , quando quero saber a l
guma coisa, que não he das ordinarias; que os vivos, ou 
não sabem,-ou não me querem dize-la ;* e que eu por fim 
só venho a sabe-la pela boca dos mortos.

Tomei pois o penoso trabalho de revolver a Secretaria 
do Estado da India ; vi , e revi todos os papeio antigos 9 
e modernos da Secretaria do Governo de Macáo ; fiz rever-se 
o Cartorio do Senado daquella Cidade , e apezar de toda* 
estas minhas porfiadas diligencias nunca pude descobrir hum 
só fragmento, que me desse alguma idea do 'Titulo, e 
Modo, porque os antigos Portuguezes se tinhão senhoreado 
daquella parte da Ilha , de que estavão de posse á mais 
de dois séculos ; e gm que tinhão fundado a quell a tão sau
davel , e aprazível Cidade, corn tão excelltínte porto, e que 
apresenta o risonho aspecto de hum Jardim de delicias.

Esta culpável ommissão dos antigos , censurada por 
mim com tanta Justiça , devia ser tarnbein corrigida , e 
reparada por mim; huma vez, que por minha extraordina
ria felicidade pude obter no meu Governo o resultado ma
ravilhoso de meus projectos , que todos sem excepção jul-
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gavão temerarios á principio ; depois apenas possíveis; Io<ro 
depois prováveis ; e que virão-se por Hm reaiisados , e de 
maneira tal , que foi essa huma das causas capitaes, para 
que  ̂eu propozesse ( como propuz em Senado ) a Inaugu- 
ração de hum Monumento , que- se Accordou mandar lo<>-0 
engip.sej  e que a emulação, apezar de Ordens expressas- 
que forão dirigidas depois , soube com frivolos , mas doi- 
rados pretextos , ir retardando sempre até agora.

O resultado desta Expedição em socorro ao Imperio 
da China ( segundo o que referem fugitivamente alguns Es- 
criptores Estrangeiros ) tem toda a analogia com" aquelle 
facto brilhante acontecido quase á dois séculos e meio*, de 
que os antigos Portuguezes omitirão monumentos; e*se acaso 
os deixarão , forão taes, e de tão curta duração , que se.per. 
<lerão dentro neste intervallo de dois séculos e meio pou
co mais , ou menos.

Referem pois alguns desses Escriptores , que hum so
corro dado pelos Portuguezes ao Imperio da China contra 
os Piratas Chinezes, de cujo bando era Chefe Chamg-si-láu 
bem como foi agora o Apochai ( ou Cam pau«sai ) dera 
occasiao a ficar os Portuguezes por especial concessão do 
Imperador naquella •Ilha de Macáo , onde o dito Chefe 
peiseguido se matara. Huns differem nesta origem tanto 
ou quanto : outros convindo nella , tem apenas sobre o 
resto algumas variantes.

Ora eu já na certeza de não haver vestigio, ou fra
gmento algum nos lugares proprios , e competentes: aonde' 
deveriao existir a respeito daqueíle antigo facto tão singu
lar, transcendente, e tao glorioso para a Nação Portugueza ; 
tinha por isso lembrado, e proposto erigir-se o Monumento^ 
que ja disse, e que não se effectuou the o presente; e cu- 
ja falta eu vou snpprir agora com esta Memória , ejá por 
duplicados motivos em consequência da divisão, ou separa
ção das Nações Brasileira, e Portugueza. E portanto não só 
porque 'esta nova Scena se faz muito digna disto per si 
mesma, como por ser emprehendida , e desempenhada por 
iiúm Governador, filho do Brasil; ©unico (ou para melhor 
dizer) o pnmeiro, e ultimo desta NS^íío , que esteve ali á 
testa deste Governo, e de Portuguezes tão ricos, e podero
sos, e na época a mais celebre, em que se fizerão junta
mente prodigios de valor, e de Politica; mas athe por oue 
ella serve como de ratificar esses fragmentos Estrangeiros* a 
respeito dos antigos Portuguezes ; e de retocar essa analo
ga antiga Scena, já quasi apagada pela esponja do Tempo; 
e poder assim a inexperta mão de hum só Brasileiro dar-lhe
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agora de novo hum lustre, e colorido ta l, que lhe avive 
as amortecidas cores, augmentando-lhe com esta mão ul
tima gráos muito maiores de luz, de expressão, e de força , 
para faze-la não só mais acreditável entre os mais remotos 
vindoiros ; mas athe para que possa chegar aquelta antiaa 
Scena ainda a essas mais atfastadas idades bem illuminada; 
e servindo-lhe esta agora daquellas necessarias , expressivas 
sombras, que a fação mais .saliente, elhe.dem o alto re
levo , que merece; e de eujas Scenas tão brilhantes no im
portante'Theatro «laquelles mares da China , abertas no es
paço quasi dé dois séculos e meio apenas duas vezes; nun. 
ca poderão, apezar de reiterados excessivos esforços, passar, 
ali de expectadoras, as outras Nações do Mundo.

Nada parece tão digno, e glorioso, que transmittir-mos 
aos vindoiros juntamente com os nossos es antigos factos 
memoráveis de nossos Illustres Progenitores , que nos dei
xarão para isso mesmo a lição, e o  exemplo!

Se a idéa pois de duração he proporcionaxla, e deve 
corresponder á idéa da grandeza das massas, ou á natureza 
dos objectos ; (ben\, por exemplo) corno a Eternidade corres
ponda á immensidade devo concluir, que a duração
desta Memória, Inaugurada deste modo , será igual á gran
deza do objecto, que inspirou a sua Inauguração; e que 
exposta desta sorte desde agora encherá dignamente a vas
ta Praça do Mundo. *

Ella será secundariamente para com os meus honrados 
zelosos Concidadãos huma prova incontestável do zelo ar
dente, que tive sempre pela gloria da minha Nação; e do 
meu excessivo amor á minha Patria; e que sempre conser
vei os mais vivos dezejos de dar-lhe testemunhos taes, que 
fossem eternos , como à grandeza, e a gloria , que lhe tenho 
augurado, (a) Que os Céos o permittão, e abençoem meus 
voto* ! ! ! ! ._ . .

He com Estatuas , Columnas, Medalhas, Poemas, Ins- 
cripçpes , Memorias , Pinturas , que se «ernizão factos di
gnos da Posteridade, que se deixa lição, e exemplo aos 
vindoiros; e que ainda mesmo depois da morte se continua 
a viver entre os vivos!

— L a  vie de morts consiste dans le souvenir de vivans. —

Assim fizerao os Romanos , os Gregos, os Egípcios , e 
outras Nações de tão atfastadas eras, cuja origem se invol
ve com magestade na profunda noite dos Tempos ; e que 
para authenticar seus feitos gloriosos , a sabedoria do seu
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Governo, e fazer admirar nas mais remotas idades a gran
deza , e o poder das forças humanas, quando são bem di
rigidas por Governos illustrados ; deixarão Monumentos, 
que atravessarão séculos ; e que resistindo á impetuosa maré 
do Tem fio ( que nada respeita ) ,  se conservão «the hoje in
violáveis , como verdadeiros Estandartes da Grandeza, da 

* Prosperidade , e da Gloria das Nações.
Os Gregos , essa Nação, de Heróes , que espalharão 

as Luzes por todo o Univerno , e que ainda agora mesmo 
depois de seis séculos de barbara escravidão surgem de no
vo fazendo prodigios de valor, e de coragem, animados 

. e nutridos pelo fogo sagrado da humanidade de huma N a
ção livre, e poderosa , onde parece , que tem estado refu
giadas as Luzes, a Liberdade , o Patriotismo com toda a 
coragem dos Heroes da Grécia; os G*egos (torno a dizer) 
julgarão a Pintura , a menos custosa , e a mais conveniente 
forma de Historia por isso , que falia huma especie de 
Lingua universal ; e em que se deixão Lições com io-ual 
clareza, brevidade, e forca tanto aos ignorantes , como 
aos Instruídos. A celebre batalha de Majathona foi por isso 
pintada em hum Portico publico. Esta pintura foi p*ya as 
futuras idades huma Escola de Gloria Militareda Grécia. 
Ella inspirava aosVind/iros a maior confidencia no seu he
roísmo; e os urgia com similhante exemplo a ter sempre 
em vista o soberbo , poderoso, derrotado Inimigo; e a arro
gante ámeaça de sua aterradora, mas impotente Invasão.

Ora esta Memoria ( mais longa do que eu queria ) lie 
hum todo , que dividido em partes deverá parecer breve. 
Huma Leitura seguida não variada , enfada, e cansa. In
terrompida solta a ligação das idéas principães ; muito mais 
quando ellas tem de ser acompanhadas de digressões , que 
lie do meu Plano faze las, para aproveitar esta opportuni- 
dade, e evitar outros trabalhos necessarios, que eu iá tinha 
em grande adiantamento. • J

Dividida em partes differentes , não fatiga o espirito 
que pód.e muito bem descançar no fim de cada huma das 
partes , e sem prejuízo desta necessaria ligação das idéas 
e começar o Leitor de cada vez 'com mais gosto, e mais 
vontade a outra parte, que se segue. A proposição seguinte lie 
sentença^ de hum celebre Philosopho, com a qual me confor
mei — Vennui naquit un jour de V uniformitê. — He por 
tudo isto, que eu ã tenho dividido em quatro Artigos, 1 

A Magica da variedade, que encanta sempre osVomens 
(em todas as coisas), fará parecer ao Leitor , que entfa d# 
quando em quando em objecto novo ; e de certo modo não
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se engana. E  o mais he , que a curiosidade natural, com
panheira inseparável do Genero . humano levará mesmo o 
■Leitor sem pena , sera, esforço algum , ç athe com mais 
suavidade, e prazer ao fim geral desta Obra , retendo en
tretanto melhor a substancia de cada huma das suas res
pectivas partes, e o fará depois mais facilmente compre
hende»’ o todo, e reuni-lo , como em hum só ponto de 
vista.

Além disto quem tem estudado a fundo o coração hu- 
. mano , sabe , que a maior parte dos *homens s« desgostão 
de ler Obras, que contém louvores a individuos, que lhe 
são indifferentes; e muito mais ainda, daquelles, a quem 
não são affeiçoados; e principalmente , se estes ainda exis
tem sobre o Theatro do Mundo.

E que diria eu , se me permitisse a liberdade, de 
fidlar agora de alguns, que são victimas da Inveja, peren
ne fonte de odio , e maledicências; que se tornão gratuita
mente inimigos implacáveis desses, que se louvão ,* e que só 
por isso os caíumnião ! ! ! E muitas vezes apezar de se di
zerem seus amigos ! ! ! ! . . . .  Que almas tão pequenas ! Que 
sentimentos tão baixos ! Que corações tão mesquinhos ! ! 
Quantos destes terião sido meus verdadeiros amigos, se el- 
les me tivessem conhecido melhor, ou não me tivessem 
julgado por si ! ! ! ! ! . . . .

Que diria eu de outros, quer .julgando também por si 
os mais , considerão seus Jiivaes , e tratão logo como inimi
gos todos aquelles, que são louvados na sua presença, co
mo se este louvor prejudicasse , ou diminuisse de algum 
modo o seu merecimento, e o dos outros,- ou como senão 
houvessem ja no Mundo homens ( ainda que l'aros ) insusce- 
ptiveis de rivalisar com pessoa alguma ! ! ! Quem não tern 
pertertçÕes , não tem rivaes. Quem tem virtudes propiias, 
não inveja as alheias. * #

Mas eu não só corro huma cortina espessa sobre si- 
milhantes fraquezas desses meus amigos, sobre estas incon
sequências , e fragilidade dos homens ; mas athé perdôo de 
todo o meu coração todos os odios , calumnias, maledicên
cias , athé dos meus mais cruéis inimigos. E oxalá -, que eu 
fizesse isto por virtude ! Mas eu o faço sem custo , e de 
bom grado. Primeiramente para não me parecer com elles. 
Em segundo lugar , para me distinguir athé nisto , ( que 
está só na mão de quem póde governar as suas paixões ) ; e 
dar-lhes mais esta lição de generosidade. Depois, porque o 
mal incalculável, que elles me tem dezejado fazer, tem 
concorrido immenso para bem meu, para a minha felicidade.
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Elies me tern cotutitnido, ou elevado athé á posicao emi. 
. nente de não temer inimigos. Fizerão-me conhecer as minha* 

forças. <J homem, ordinariamente ignora athé onde ellas che- 
gão : a experienda e os trabalhos são, quem lhe demonstra.

iliilt'S me tem ieito o benencio involuntario de me obfi«> 
gar a esforços , e a trabalhar effecíivamente para desmenti- 
los na face com a minha«conducta, e de me forçar provo
cando-me tambein a escrever agora não só esta Memoria - 
mas ao mesmo tempo hum Artigo Addicional, e dar tudo 
ja  ao Prelo. Provocação bemfeitora!!

Em fim, eu lhes perdôo, cheio de prazer,-e athé mui
to agradecido, não só porque pozerãome nas circunstancias 
de nao precisar de ninguem, qiie me recommende á- Pos
teridade ( pois que isso agora fica ao meu cuidado ) mas 
porque o odio só incommoda , e mortifica o proprio ’cora- 
ção , que o guarda, e que o conserva.

No meu modo de pensar basta-ihes esta pena para seu 
castigo ; *e a algum delles ( que tiver mais iuizo ) paia a 
sua emenda. 1

De rnaifc disto eu confio sempre muito nog meus prin
cípios; e hum delles he a Maxima seguinte *O • '

— L a  noirceur masque in vain h  poison ? qu’ elle verse.
Tout sc salt tot y ou tard y et la verité perçe. -imi

_ Deixando porém isto, tornemos ao fiq. Com esta divi
são pois cada hum poderá ler sómente aquella parte, que 
for mais dp seu agrado, se por ventura houver alguma aue 
p mereça; - -  Habent sua fata libelli é nesse caso'o seu 
arnor proprio nao terá , de que se ressentir.

A minha Philosophia, que me tem . feito conhecer 
(quanto he possível) a mim mesmo com bem custo -«e aos 
outros homens bem á stni pezar ; e que serve só para a 
conducta da minha vida, e não para ostentação de scien- 
cia, tem.me feito sentir, e comprehender bem toda'forca 
e extensão da seguinte verdade. * *

V amour propre inquiet souffre de peu de choses
C est un voluptueux , que blesse un p li de rose. —

Como Philosopho pois , e por consequência amigo da 
verdade nao devo d.ss,malar ao Leitor, que eu tenho huma 
grande quantidade de amor proprio ; e athe confesso com 
foda a canduia , que eu chego a ter a mania de achar-lhe 
file cada vez mais) hum gosto particular. Que não só lh§
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consagro huma constante, fiel amizade ; mas faço ás vezes 
exforços, para que elle não se diminua muito, e se rie ex
tinga ; trabalhando para reprimir sómente os seus excessos , 
e obngando-o a respeitar (como deve) o amor proprio dos 
outros homens, sejâo, ou não razoaveis. Este objecto sao-ra- 
do tem sido sempre tão inviolável pela minha voz, e pela 
mmha penna, que jamais me atrevi a tocar-lhe^ He para 
mim a, Arca fcanta da Alliança,

Confesso tarnbem , que esté meu amór proprio, que 
m da -miiis pertendia dos outros homens, que aquelles na- 
turaes òrfacios innoxíce utilitatis ; e que devemos por isso 
réciprocamente liuns aos outros; distingue-Se muito do amor 
props io daquelles, que não querem sofTrer , nern mesmo 0 
sei louvados, quando o são com outros juntamenté : o que 
ie hum peccado quasi original pelos efFeitos da propagação, 

izia hum celebre Philosopho , e que conhecia a fundo o 
coração do homem.

~~ U  or se P?ut partager ; mais non pas la louange : 
at P US £rand oratèur, quand ce strait un ange, 

y e contente rail pas en semblables deSseins °
U tu x  belles , deux H eros , deux Auteurs , ni deiix Saints. —«

Confesso ̂  final mente , que apezar de set*, como já dis
se , mu no amigo do meu amor proprio, e dessa grande inex
tinguível affèiçao , que-lhe consagro, até por gratidão em 
ra.áo dos grandes bens, que metem feito, obrigando* me, 
e dando-me forças .para sustentar, quanto he do meu dever; 
sou (apezar de tudo) mais amigo da verdade ; porque el- 
l a , e a Justiça são os meus primeiros oiiginaes deveres.

Seja portanto ainda mais huma das minhas confissões 
(que altamente proclamo) esta seguinte, que até deve ficar 
eternamente gravada no coração de todos, por ser liuma ver
dade incontestável, e digna de toda nossa attenção. — Não 
iia hum amigo mais perfido, do que este nosso amor pro
p r io ! ! ! ! . . . .  Hum instante só , que nos descuidamos, so
mos infelizmente trabi d os !

Elle me tem querido perder algumas vezes. Mas he elle 
mesmo, quem me tem salvado (talvez pelo ter conhecido á 
tempo). Os fructos, que tenho colhido de simiihantes peri
gos , íein me sido bem agradaveis ; e talvez também os mais 
saborosos da minha vida. — Dulcior est fructus post multa 
pericula ductus. —

Por tudo isto , e para poder contentar o meu amor 
proprio com a Justiça, eme lhe devo fazer, sem comtudo
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offender o dos outros , que respeito sempre ; e por todas 
as outras circunstancias ponderosas, que tenho referido, di
vidi o todo desta Memoria em quatro Artigos (como já dis
se) contendo cada kurn delles as materias, que se seguem,

ARTIGO I.

A exposição dos motivos, que occorremo para eu escre
ver já esta Memoria, e faze-la (quanto antes) imprimir- mu
dando o projecto, que tinha de huma Memoria Biographu 
ca para ser impressa depois da minha morte; e que será 
leduzida agora á Observações, e Notas á esta, &c., e pa- 
ra a qual # além do mais eu tinha extraindo da Secretaria 
d o ,.5tado índia tantos Documentos, que só com elies se 
podião fazer grossos volumes em folio, afim de prevenir-me 
contra futuros desvios de papeis , que he provável, que aecm- 
teçao naquella Secretaria, bem como aconteceo aqui em ou-
tro tempo na Secretaria de Estado dos Negacios do Ultra- 
Mar; &c. &c.

Algumas reflexões sobre vários pontos de huma Memo*
m  impressa em Lisboa em 1824 sobre a destruição dos
/iratas da China, e o desembarque dos Inglezes na Cidade
te  Macao, e sua retirada, cuja Memória chegou amira mes
mo a minha mão. °
t á . rvD^°"Sf as r.az.9e® finalmente, por que não trato nesta 
-Aemoiia das minhas transacções no meu Governo com o
eflbüos110 eZ 5 l)0r üccas‘ao deste desembarque, e seus

A RTIG O  II.

A exposição de meus sentimentos, e de qual tem sido
•m0d° de r Sar " reS‘>eÍt° d“ Serviço da - * , do espnito, que deve animar os Empregados nu-

por fs’so" HnU'ta eSPeCÍaU* de "s *  eminentes
exemnlo ’ ÍV ■ dev®m sem i aQS outros tie correcção, e de
•TOdualmenüT,, i™? qUant0 j ul®a1' !>''eciso l>ara “ "duzir 
* M 1 Ij?"01' a cn,rar nu fundamental des-
‘ ‘ n t r i - O  r  1,6 a P a" a Official/ e  circunstanciada , es- 

■i,a, l10,1 ° rdem «xpressa do Vice-Rey do Estado para ser 
a a presença de S. A. R. o P . V ;  por tm- Í^Un £

<!<-'l-Vta:!() "n*'Um t0S SeUS 0fficios ao respectivo Ministro 
ftontan.U .l T .  * «*m ratifical"se » verdade, con-
,T,,r de \f'íct !i' Odicios, qne entretanto lire devião cha»& Í de Macao directamente.
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ARTIGO III.■ - : . ; . . .  .

Este Artigo eontém só a Parte Official, e circunsían*. 
ciada acompanhada apenas da Ordem de S. A. R. o P . R ,  
de que se faz menção na dita Parte.

ARTIGO IV.

Este Artigo contém os Documentos Jusàficativos, què 
julguei mais á proposito por ser incompatível com os li
mites desta Memoria a numerosa quantidade delles ; e que 
erfio até desnecessários; muito mais, quando o ultimo del
les, que lie a Fé d’Officio do Vice-Rey , (que vai junta em 
ultimo lugar) dá huma idéa geral apezar de lhe faltarem 
ainda muitas coisas, que constão dos Documentos , que 
conservo ern meu poder, extrahidos daquella mesma Secre
taria do Estado; e ern.que o Vice-Rey não íocou nem le- 
vemente; contentando-se talvez em retribuir-me finalmente 
aquella G loria, que eu com sobeja razão lhe tinha attri- 
buido no meu Officio; e em consequência do qual receber 
ra os grandes elogios do Ministerio , como se vê de hum 
cios Documentos juntos.

Com este Artigo finalisa a Memória.
Addiçionarei hum Artigo sobre o meu Ocio, e a sua 

Censura.
Não tenho em vista ornamentos neste Artigo, bem como 

os não tive na Memoria. As verdades são fructos; os orna
mentos slo flores. O obrar bem he a substancia da vida; o 
fallar, e escrever bem são ornamentos delia.

Sei muito bem , que até para ser util he necessario 
agradar. Mas a minha idade tem apagado já aquelle fogo, 
que anima a elocução, aquella vivacidade de espirito, que 
subjuga a imaginação dos leitores, augmeníando as im
pressões da razão com os coloridos da imaginação.

Eu pois já não tenho mais essa arte de agradar." Não 
faltará, quem me negue até essa perda!!!

Po rém , como quer que seja ; o que eu quero agora 
he só defender a verdade, para que chegue illesa aos vin- 
doiros; para que nunca se me imputem outros quaesquer , 
que não seja o os meus proprios sentimentos ; e para serarii 
estes julgados a final no imparcial, incorruptível Tribunal 
da Posteridade. Para nada pois me era necessario o fogo ; 
eu só preciso de luz para illuminar bem a verdade. Por 
falta delia a Posteridade, que nunca he possível corromper. 
$.e , lie todavia susceptível de enganar.se. He o unico Tri-
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bunal incorruptível sobre a Terra. Além de que a verdade 
(unico interesse dos vindoiros na leitura desta Memória , os 
moverá a disfarçar com generosidade os defeitos de huma 
Uhra, que vai supprir a falta de hum Monumento consa* 
grado a Posteridade.
. **or tanto °em na Memoria, nem neste Artigo Addic- 

c,onal, se espere, ou se procure gosto, e escolha, e nem 
mesmo aquelia correcção, que era necessaria: e para a ou?! 
nem tenho tempo. *

Eu vivo só cheio de incommodos, e molestias, e de 
algumas, que são graves. Poucas horas me restão Lirres * e 
«ao essas, que eu aproveito. Eu torno a dizer: só tive em 
vista a verdade, que lie triste recommendação para o tempo 
presente Porém tenho a certeza, que d ia ha de ser yalio- 
sa na Posteridade, a quem especialmente se dirige quer a 
Memoria, quer este Artigo Additional. ô H

Eu vlvo só comiS° (« m o  ja disse); não por misan. 
thropo; mas para nao ser alterada de algum modo a mi
em flj 'cldade- Embora me julguem de outro modo. Isso 
S  ,  t f  ,a tera- 9  Pr,lneir0 objecto do homem he ser
r e u v  6 aquelle >. q" f ,se ju|ga t«l- -  L c  p lu s  h eu -r e u x  e s t  c e l i a , que c ro it  l  ê l r e ._
mas n ã „ T ! ™ales pldsicos são muitos, è não pequenos; 
mos T ,Z  porque eu sei> q,,e a Natureza não
Tm  ei e. Pé m- H , 7 *  con8umir- Es“>’> «‘"'üwrisado 
nrôieim n  ,dell<'s nlesmos vou lirandn sempre algum
0 'men F a P  68 n’° raeS estou eH Livre- Nestes cLos 0 men\rado sou eu mesmo.

‘enho hama pessoa só, á quem antes de imprimir
rio não „ 7 “’ EsCrÍt°S- l8t0 » •  - a  agora

s t  s y r . n r
s y y y s s r  • -  ■— « —
dor f ã  C a s a ^ i T  T * ° - dV nnit0 S“ber ’ 0 Desembarga,
ra Pinto P,d |bUpP iCaÇa0 G°nçalo de Magalhães Telzei.
L n o  hurn^om " AnSt,arC° SCTe,'°- M“  «'a ao mesmo mpo hum homem amavel, sem orgulho, sem caprichos- P
ate nem queria sempre ter ’razão. Não Se lhe dava areiar 

° 0 mQ ^ ° t a Sua v‘ĉa 5 gastar o seu precioso tempo co-
Z f e s  Qaue i L r eS ^  dÍZÍa e,lle ’ as h o « -
vão 1 »* Era talvej/V & '^ Ue ^  suas l*ores Se aplaea- 
chama'r m l  h unica,Pc^ m o ,  que eu tinha de o ,
miliaridade lsonJe*ro • Apezar da nossa fa-' alidade, (m<u do despreso), e da plena liberdade, que



reinava entre nós, <eu considerava sempre a sua pessoa, 
admirava os seus talentos, e a spa vasta erudição, amava 
as suas obras, que todas me confiou para corrigir, e entãp 
manda-las á Imprensa; o que quase tudo envfim se malogrou.

Hufna apressada morte nesta Corte me privou deste 
sincero, e antigo amigo; e até das suas Obras por fatali
dade. Não foi a primeira vez , que supportet destes golpes. 
O meu Coráção ja está aíFeito até a este genero de ma
goas* Com tudo sentirei sempre a grandeza desta minha 
perda; porque a sua existência, sempre interessante, faz 
mais falta ao meu Coração, que aos meus Escritos. Per- 
tendão muito embora alguns Philosophos, que as amisades 
mais vivas , e duráveis provenha o menos da conformidade 
de gostos, e do caracter, que do contraste delles. Affirmem 
também, que em Moral o movei das afiTeiçoes humanas re- 
suíta da opposição das formas do mesmo modo, que em 
Physica a acção da repulsão combinada produz a attraçção.

beja emfim como for. Eu estou intimamente convert çi- 
do, que a causa impulsiva da ãmisade be a boá opinião, 
que se forma das virtudes daquella pessoa, que se ama! 
Dizia Cicero — Conciliatrix amicitice virtutis opinio. *-*■ E 
hum celebre Philosopho, e Poeta disse o seguinte jj- JPour 
ics cceurs corrompus V amiti e ri est pas faite. —

Protesto altamente , que apezar de ser este Artigo es
crito em razão de hum justo resentknento, que q tnotivou 
da precipitação, com que foi feito, e da brevidade para a 
Impressão, sem ter a quem o mostrasse previamente ; não he 
da minha mente, nem compatível com o meu caracter, e 
princípios offender quem quer que seja ern alguma das mi
nhas expressões. Eu só faço aquillo, que he do meu dever, 
e fáçSo la os snais o que quizerem. Cada hum obra , corno 
pensa. Eu trato de mim, e não trato agora dos outros.

A modestia, (esse verdadeiro Passaporte da Gloria) obri
gava-me sobre todas as considerações a deixar a publicarão 
da minha Biographia , e consequentemente dos rncus Servi
ços feitos á minha Patria para depois da minha morte. 
Nunca me esqueceo esta passagem de Sallustio, que li á 
mais de quarenta annos — Plurimum'facere , et minimum 
ipse de se loqui. —■ Mas o homem provocado não só tem 
o direito de defender se ; mas até de fazer o seu proprio 
elogio, huma vez que este seja fundado em factos verdadeiros.

He vicio desta infeliz Epoca o abusar*§e tie tudo 
ainda das coisas mais sagradas. E quern dirá , que foi me
lhor isto para mim!!! Que dos meus males mesmos me 
aproveito para o meu bem! Derao-se-me motivos manifestos
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para eu escrever, como talvez deveria ter feito. Mas1 ainda 
bem, que melhorei agora de posição! Escrevo, e imprimo 
em minna vida. tico  em trem de continuar, se for forçado. 
Então descubnrei verdades, que ainda occulto por favor 
por generosidade; e em fim para sustentaro meu Caracter’ 
que apezar do habito não me tem cultado pouco desta vez.

Etn consequência pois dos abusos, que se fazem das 
coisas mais sagradas ; e á vista também da concurrenda 
de num longo et ccetera de motivos urgentes , como ja 
disse , escrevi este Artigo Addiccional, só para manifestar 
agora^verdade*, que convém á minha honra, e publica re
putação, que se manifestem sem perda de tempo; e de 
nenhum modo para offender pessoa alguma. Tudo pois quan- 
to eu drsser será só em defeza da verdade; da escusa dct 
meu ü c io ; e talvez mesmo em sua Apologia.

He veidade também , que estamos em Epoca de se não 
poder escrever sem que pareça huma Satira. Mas isso não 
he culpa minha.

He de necessidade tocar na Memoria certos pontos e 
éertas pessoas, para reassumir a materia nas Reflexões ’ c 
JVofeas, que tenho em vista para 2.« Volume; e dar-lhes 
então at elasticidade , e o esclarecimento, que cumprir* 
e segundo também as circunstancias, que entre tanto concur*’ 
rerein de novo. São ellas as que governao sempre ; e que fa
zem mudar as vezes até as melhores intenções.

S,e Pois ° mei1 anim° em geral he de não dar occa- 
zmo de resentimentos á pessoa alguma, que o não merece, 
(e nem mesmo a muitos dos que me tem merecido) , com 
muito mais razao, e especialidade se deve considerar nes
tes meus sinceros sentimentos, e contemplado com preferen
cia o Leitor a quem consagro os meus devidos respeitos* 
e por esta feliz occazião tenho a honra de Saudar/ ?



A R T I G O  I.

A  exposição dos motivos, que occorrerão para eu 
escrever já  esta Memória , %c. V. pag . x.

vesperas da minha partida de Londres para esta 
Corte (em Fevereiro de 1817) succedeo, que em Casa do 
Excellentissimo Conde de Palmella, Ministro de Sua Ma- 
gestade Fidelissima junto á Sua Magestade Britannica , jan
tasse também em hum desses dias o Doutor Vicente Pedro
hum dos líedactores do Periodico denominado — o Inves
tigador. —

Aquelle activo, e honrado Ministro sempre zeloso dos 
Nvgocios, e da gloria da Ilação, disse-me em seguimento 
da materia, que se tratava ao dessert ; — que lhe parecia mui
to á proposito , que eu desse ao Doutor Vicente Pedro 
algun; papeis Ofticiaes dos roais interessantes ao conheci- 
menta publico , 'e á gloria da Nação sobre a Expedição 
do Governo de Macao contra os Insurgentes Piratas Chi- 
nezes eus 1809 e 1810; e sobre as importantes transacções 
do mesmo Governo em 1808, e 1809, por occasnlo do Dez- 
embarque das Tropas Britânicas haquella Cidade , e da 
occupuçào de suas Fortalezas; e em fim sobre a intervenção 
do dito Governo para continuar sem alteração, e innova- 
ções a amizade, e Commercia do Imperio da China com a 
Gram Bretanha (então interrompido) &c. &e. : tudo isto 
para o hm de que o mesmo Redactor o publicasse no seu 
Periodico; o que não só me dava muita gloria, e seria de 
muita vantagem á minha reputação publica; mas até mes
mo de minha utilidade particular; pois que tendo sido eu 
Gouernador naquella- Epoca de tão dilficeis , perigosas, e 
importantes crises daquelle Governo, e de tão transceuden- 
tes , extraordinarios accontecimentos ; e consequentemente o 
que dirigia os Negocios publicos, que tiveião todos tão 
prosperos, e gloriosos resultados; deveria também por todos 
©s titulos ser eu o usais interessado na publicação de factos-
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meus tão brilhantes, e honrosos; e muito principalmente o 
da extinção total dos Piratas, que parecia impossível ; e 
que igualava (se não excedia) áquelle, pelo qual obtiverão 
os Portuguezes nos heroicos tempos da Monarchia aquelle 
Estabelecimento de Macáo no grande Imperio da China; e 
que he hoje huma Divisa Gloriosa, que estampa o Caracter 
da Nação Portuguesa, e que tem sido constantemente hum 
digno objecto de nobre emulação das Nações civilizadas , 
que rivalisando ate agora esta gloria difficilima, tem empre
gado para obte-la (ainda em nossos dias)' alias , ruas bal- 
dadas diligencias.

Eu por condescendência com a boa vontade, e conse
lho deste Ministro, que tanto me obrigava, e que mostra
va tanto interesse por mim lembrando-me hum objecto desta 
natureza, suscitado ja em Paris pelo bom Marquez de Ma
rialva, (então Embaixador em França) e que me tinha feito 
ãli os maiores obséquios , e distincções proprias daquella 
alma generosa; e por ultimo na sua partida para Alemanha 
me tinha rogado instantemente , que eu escrevesse huma 
Memoria para perpetuar o facto desta Expedição tão digno 
de eternizar-se; e supprir corn ella de hum modo pubfico 
a falta do Monumento, que eu tinha proposto, e que se 
tinha Ac cor dado em Senado levantar-se na Cidade de 
Macáo, como recente Monumento de nova gloria; por tudo 
isto entreguei na minha despedida ao Doutor Vicente Pedro 
quatro Documentos Officraes, que se achão publicados no 
Investigador de Fevereiro de 1817, á que me reporto, co
mo parte integrante desta Memória : e segurei m» mesmo 
tempo enviar-lhe do Rio de Janeiro a Parte Official e 
circunstanciada daquella Expedição. ’

Na Nota a hum dos Officios diz o mesmo Redactor 
pouco- mais, ou menos o seguinte. — O Sr. Lucas José de 
Alvarenga prometeo-me enviar a Parte Official, e circuns
tanciada sobre esta Expadiçao ; eu me apressarei a da-la 
ao Publico logo , que ella me chegar á mão. -

Por essa occasião dei lambem ao meu amigo e Con
temporaneo na Universidade de Coimbra Hypolito José da 
Costa, Redactor do Correio Brasiíiense , ties Documentos 
Officiaes, a saber—-huma Carta, que enviei de Macáo á 
esta Corte directamente ao Senhor D. João VI. então Prin 
cepe Regente, datada de 7 de Março de 1809, para lhe ser 
entregue em mão pelo Official escolhido, e encarregado por 
mim desta honrosa diligencia; huma Portaria (b) datada de 
18 do mesmo mez e anuo, pela qual nomeei o dito Offi
cial (o Major Bernardo Jose de Ereitas, para vir,  como
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veio, lía Fragata Ulisses expressameíite beijar a ràaa a Sua 
Alteza Real da minha parte e entregar-lhe aqoella Car
t a ; com a qual não só foi bern recebido pelo mesmo Au
gusto Senhor; mas até bem despachado com a Mercê do 
Habito, e a Patente de Tenente Coronel para o Batalhão 
do Principe Regente, que se mandou formar então (como 
se formou) na mesma Cidade; e a Duplicata de hum Offi
cio , que eu tinha dirigido antes ao Ministro d’ Estado do 
Ultramar o Visconde de Anadia , em data de 29 de Janeiro 
do mesmo anno, pelo Governo de Bengali», logo que pelo 
mesmo Governo tive noticia, que Sua Alteza Real se 
tinha transportado com toda a Real Familia para a Capital 
do Brasil. Estes Documentos achão-se logo á frente Pag, 
J.a 2.a e 3." do Correio Brasiliense do mesmo mez de Fe
vereiro de 1817, á que também me reporto.

Devo notar aqui de passagem, que dei estes papeis , e 
prometi também enviar, outros; não tanto, porque o Pu
blico, nem eu mesmo, tivesse maior interesse nesta publi
cação; mas para que Hypoiito, tão meu amigo como era 
e tão delicado no seu modo de pensar, e tratar, não tives
se a mais leve occasião de suspeitar, que eu tinha prefe
rido o Periodico do Investigador ao do Correio Brasiliense 
para publicar aquelles Documentos , que acima referi , e 
remover por este modo a supposição, em que poderia en
trar, que o Conde de Palmella tivesse influido de alguma 
forma na preferencia de Periodico3 por motivos, que omit
to ; e que eu fosse capaz de acceder á esta influencia; 
quando em favor da verdade a razão de os dar ao .Doutor 
Vicente Pedro foi toda cazual, e por se achar presente, 
como deixo referido, e peio empenho, que mostrou em 
querer toda esta materia interessante consignada nos seus 
Periodicos. O Conde foi sempre de tanta polidez, e melin
dre (qualidades, que lhe são familiares) que sendo eu fre
quente em sua Casa, jamais me fallow em, Hypoiito. Eile 
sabia da cordial amizade, que havia entre nós , e da nossa 
familiaridade em Londres. Com effeito Hypoiito era amigo 
da Nação (apezar de tudo); e especial mente do Brasil sua 
Patria. Era pessoa, que eu amava; cujos talentos mereçião 
a minha admiração ;e  cuja morte sentirei toda a minha vida.

A Parte Official, e circunstanciada , que alii se pro- 
mette na Nota do Investigador, lie esta , que ora publico. 
Ella he por sua natureza hum Documento Official, e Jus
tificativo. Mas por isso mesmo que ella he ja tão circuns
tanciada , ficara sendo também a Base, ou Parte funda- 
Mental desta Memória , para evitar assim repetições enfadonhas.
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Os Officios do Ministro d’ Estado , e os do Vice-Rey 
do Estado da Ind ia, que a acompanhão ( e que alias não 
erao necessarios ) ; todavia vão juntos agora para levar a 
inateria áquella evidencia moral , que se póde desejar; além 
dos papeis publicos Inglezes , que propagarão estes , e ou
tros factos meus passados todos á vista de corporações es
trangeiras , como a da Companhia Holandeza , Hespanho- 
la , Ingleza , o Consui Americano , e os Súbditos do glo
rioso, Sabio Governo, desta nova Grécia Americana, P a 
tria Illustre dos Franklins , dos Paines , dos Jeffersons, 
dos Washingtons &c. ; a cujos respectivos Navios por va
rias vezes mandei dar cornboy por causa dos referidos 
Piratas.

Com a publicação pois desta Memoria cumpro a pro
messa publica do Investigador em consequência da minha 
palavra compromettida. Satisfaço a lembrança officiosa do 
generoso, honrado Marquez de Marialva; e cedo ao mes
mo tempo á urgência de outros motivos importantes, que 
me forçarão a mudar o plano de fazer imprimir depois da 
minha morte a Historia biographica da minha vida ; e guia
rão apressadamente a minha penna para escrever já a par
te mais interessante , dando immediatamente ao Prelo esta 
Memoria, para por meio delia fazer ver ainda em minha 
vida a todo o Mundo , e chegar assim á Posteridade — 
Que huma Memoria impressa em Lisboa em 1824 na Im
pressão Regia (c) , e que eu acabo de receber agora de 
Inglaterra, e na qual se publicão estes mesmos idênticos 
objectos — a destruição dos Piratas Chineses , e Desembar
que dos Inglezes em Macao, e sua retirada — tem de ver
dadeira a existência dos dous Factos principaes, que lhe 
servem de objecto; e algumas circunstancias essenciaes ; is
to h e —■ 1 / o Rendimento dos Piratas á Força das Ar
mas Portuguezas. 2.° A existência do Tratado do Gover
no Chinez com o Governo Portuguez á este respeito — 
cujo Tratado vem transcripto ali exactamente; sem com 
tudo fallar na Ratificação delle por mim em Senado, on
de se tinhão nomeado os dois Plenipotenciários só por is
so , que era negocio politico com o Governo Chinez ; pois 
que se o não fora, teria sido então bem como o Trata
do , que se tinha feito quasi hum anno antes com os In
glezes, contendo 4 Artigos; o qual foi proposto, promo
vido por mim , e foi assignado pelo Governo sem que em 
tudo isso tivesse o Senado parte alguma. 3.° O valor, ac
ti vi da de , e zelo, com que se portarão todos os que eu 
empreguei no Commando dos dois primeiros Navios de Guer»
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ra Belisário e Brigue Carlota; este commandado pelo Capi- 
tão de Artilheria José Pinto Alcoforado, e aquelle pelo 
primeiro Tenente do Mar Theotonio da Silva Braga, que 
fizerão ambos taes prodígios de valor, que foi isso, o que 
deo causa para pertenderem os Chinas o referido Tratadê; 
e depois os que empreguei no Commando dos quatro Na*? 
vios de Guerra, que se forão armando; e de que então 
se compunha toda a Esquadra para a Expedição em con
sequência do mesmo Tratado ; e hum dos que empreguei 
no Commando das Lorchas, e que era o Com mandante da 
Lorcha Leão temivel ; que pelo seu merecimento, e distin* 
tos serviços, o passei depois para Gomaiandante do Bri
gue Carlota , em que se distinguio cada vez mais.

Além disto diz também a verdade sobre o trabalho , 
e actívidade , com que se portarão alguns outros Servido
res não romba tentes , que íbrão por occasião deste Arma
mento Nomeados e empregados por mim, como (por ex
emplo ) o Ouvidor Miguel de Arriaga e.m varias Commis- 
soens, e com as attribuiçoes de Intendente da Marinha, o 
que eu me resolvi a fazer pela necessidade urgente, que 
eu tinha da existência destes, e de outros Empregos, e 
porque elle mesmo se me tinha oíFerecido voluntariamente 
para todo o serviço, que me fosse necessario na Expedi
ção , e de que eu o julgasse capaz ; o que elle exprès- 
samente ratifica em hutna Carta , que conservo escripta to
da de seu proprio punho, e de quatro paginas inteiras, na 
qual se me queixa do 1/ Tenente do Mar Theotonio da 
Silva Braga por desatençoens, que este lhe fizera na Al-, 
fandega; e na qual me repete muito expressa, e claramen
te , que aceitara de mim estes empregos por me fazei ob
sequio ; mas que julgava não fazer-me algum em soífrer 
desfeitas daquelle Official &c. &c. E foi por isso, quo o 
fiz continuar nos ditos Empregos, e Commissoens ainaa oe- 
pois de rendido pelo Dezembargador Ouvidor I eixoto , 
que foi pouco depois , que principiei a dita Expedição, e 
que se acabou alguns mezes antes da sua Reconducção ; 
para a qual concorri com todas as minhas forças, como 
se pode deduzir do preambulo do Decreto, por que foi re*
conduzido. .

He verdade , que elle nao se deo por satisreíto só
com isto. Pertendeo entretanto , que eu fizesse varias cou
sas para as quaes eu me julgava sem auíhoridade. rlunrsâ 
delias foi a alternativa, que exigia de mim , e vinha a ser j 
que ou eu não mandasse dar posse ao seu successor, ou 
tip caso de a mandar dar, o nomeasse então hum-dp#

3 ii
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Membros , « Vogal do Senado pela razão de Emprega- 
do na Expedição. &c. Porém eu assentei, que nem devia 
deixar de dar cumprimento á Carta do Ouvidor , (seu S u e  
cessor) assignada de punho Regio ; nem podia também a 
mfeu arbítrio e sem necessidade pôr hum Vogal demais em 
hum Tribunal. L o mais lie, que não fòrâo estas duas 
pertençoes as maiores ainda , que com excessivos exfor- 
Cos pertendeo de mim , segurando-me a aprovação da Cor
te , com que elle tinha razoens de contar; mas que (quan
to a num) nunca he certa por melhores razões , que se al« 
leguem. Direi em favor da verdade, que nunca isto me sue. 
cedeo ; mas tenho visto muitos exemplos em outros , que me 
servem sempre de aviso. n

Ora estes Empregos (torno a dizer) resolvi-me a dar ern 
consequência de necessidade urgente ; pois que não os haven
do ali , era do meu dever, e  do meu cargo supprir pela 
refeiida necessidade, que havia; e athé pela authoridade ,

Rna° SÓ eSpeCÍl d° Vice-Rey , q«e era como huma Ca»ta Branca; mas athe em consequenda da Resolu-
t  , n  S* f  R,* ° P‘ R * datada de 18 de Septem-br o de 1805 em Consulta do Conselho-Ultramarino , pehT qual
em occasiao de Guerra eu podia athé dar Patentes de Com-
missao conforme a Ordem; o que eu não quiz fazer; por
estar persuadido, e querer tambe.n persuadir, que não são
• * °f ’ ü §randes Ententes que fazem desempenhar as
importantes Ewprezas ; mas sim a boa escolha de homens 
honrados , capazes , e benemeritos ; e tirar por esta ocazião 
e do modo que eu podia , os arraigados prejuízos que ha ’ 
que em se conferindo hum grande Posto, Titulos , Fitas &c!

onfere-se (ipso facto) sciencia infusa, probidade e zelo á 
proporção. Que engano de tão .rans’ce^den.es c’o ^ ^ u e n t 
c ia s ,! .!  . JVmguem aprecia o que não lhe custa. Per-
niãT E ' oor'1 fimn'IXter Sa ’ ^ue a.ugmenta °» valores de opi. ao. h  por fira perdem se também os Neeocios Publicos
Quem adquire sem custo, quer logo por via d e V r a  ter o nra-'
“  de gorar. E neste caso he a Lingoagem Ordinaria oue
« o u v ,  constanteraente. Quem se maía , mor "c e d o -  e
tolo he quem se mata! Ocaso he, que de tudo ouantÕ
eu fiz, tive optimos resultados : e tudo foi atmmvádn
louvado pelo Vice-Key do Estado ; e depois peh^Ministe’rio.

Negociornub]i?cosMem0f a / iíerat €desfigUra a tr,archa dos 
t^ d f Tue^nela ftl,»°n t aS Epocas ; e em «■" tralha
da mudlnca P »  r fi ,,e al> «o mostra de conhecimento,
bhcaT e Ç„a’4 °.™a-’ T  ^ UVe nas Authoridades p„.Ucas , e na Administração dos Negocies daquella Capitania
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desde o anno de 1783 por Determinação expressa de 8. M. 
a Rainha , a Senhora D. Maria I . ; e mais Ordens ulteriores; 
quer pela falta de Chronologia (hum dos dois olhos da Historia) 
e sem o que não se podem combinar os factos com os tem
pos , em que realmente acontecerão.

Diz por exemplo o Autor a Pag. 57 (formaes palavras) 
o seguinte — Tinha chegado a Macáo o Successor de Ber# 
nardo Aleixo, e tomado Posse do Governo Militar; mas 
com pouca experienda dos Costumes Chineses, e desconfiado. —»

Eu fui o Successor de Bernardo Aleixo, e cheguei a 
Macáo no Navio Elphinston em Septembro de 1808, quatro 
dias depois do desembarque das Tropas Britânicas, cujo fac
to precedeo hum anno a Expedição contra os Piratas; mas 
o Author data a minha chegada referindo hum dos factos 
ulteriores da referida Expedição, á que eu dei principio 
muitos mezes depois da minha chegada a Macáo ; e alte
rando em consequenda tudo o mais.

Ora este único Lugar, em que nessa Memoria se falia 
ern mim , sem comtudo pronunciar*se o meu nome tão co
nhecido n’Asia (silencio misterioso !!!!!....) ; tendo eu sido ô 
Governador naquella Epoca, o Author, e unico, que dirigia 
não só todos os Negocios publicos , mas muito privativa
mente este , em que tudo se fez debaixo das minhas or- 
de is , e se concluio quatro mezes antes da chegada do meu 
Successor, que foi o mesmo Bernardo Aleixo em consequên
cia da sua Reconducção ordenada ao Vice-Rey em Carta Re
gia , que para isso lhe foi dirigida; tudo isto seria bastan
te , ou de sobejo para dar huma idea do objecto, contex
to , e falta de exactidão dessa Memoria; do espirito, co
nhecimentos e fins , com que a fez este Escritor.

Mas apezar de tudo isso, para melhor inteligência, e 
convicção da Verdade, que authorisa esta minha Memória*, 
eu passo a dar succintamente algumas ideas positivas, que 
julgo necessarias para evitar obscuridades, ambiguidades, 
ein fim duvidas principalmente na Posteridade , quando se 
trata de applicar á qualquer Escrito as indispensáveis regras 
de huma prudente Critica.

Porém antes de dar as referidas noções sobre a for
ni ã antiga do Governo de Macáo, sobre a sua Reforma, e 
nova organisação em 1783 por Ordens muito positivas de 
S. M. a Rainha, «  Senhora D. Maria I . ;  e outras Dispo
sições ulteriores, julgo do meu dever fazer primeiro algu
mas reflexões preliminares sobre o que diz ali o Author nas 
palavras— .mas com pouca experienda dos Costumes Chine
ses , e desconfiado —-; e depois sobre a expressão •— o to*
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mado Posse do Governo Militar — ; pois que sao noções , que 
devem preceder para a boa Ordem , ou methodo , melhor 
intelligence das materias, e convicção da Verdade.

Quanto á pouca experienda dos Costumes Chineses di
rei só o seguinte.

Quando eu parti de Gôa para o Governo de Macáo, 
eu tinha já a lição do tudo , quanto havia na Secretaria do 
Estado da índia a respeito tanto dos Costumes Chineses r 
como dos bons , e máos Costumes dos Portuguezes de Ma
cáo; das primeiras, e repetidas dissensões entre hum, 'e 
outro Governo ; de todos os insultos, e indignidades, que 
os Governadores, e o Senado de Macáo tinhão softrido com 
a maior das hutniliaçÕss aos Mandarins , que os supplanta- 
vão sempre, da obediência cega do Governo, e Senado de 
JVlacáo aos referidos Mandarins ; das extravagantes per tenções 
destes &c. &c. O que tudo menciona a Rainha nas suas Pro
videncias de 1783 com tanta exactidão, como se tivera pre- 
zenciado tudo desde dois séculos, ou mais. Eu tinha além 
disso a lição das Representações, de todas as intrigas do 
feenado contra os Governadores antes , e depois da Reforma 
queiendo depois desta sustentar ainda de algum modo as 
antigas authoridades derrogadas. Eu tinha em fim a lição 
das Resoluções , e Ordens dos Soberanos , e dos Vice-Reis 
do Estado a todos os respeitos , do que tudo tinha eu feito 
extractos, para me reger em consequência: Lições estas, 
que nenhum dos Governadores, que paia ali forão, jamais 
tiverao; nem pessoa alguma sem ser eu. E isto pelas mui
to particulares circunstancias, que occorrerão, e que na 
Índia todos sabem , especialmente em G ôa, onde vivi sem
pre com o Vice-Rey, e em cujo Palacio estava tambern a 
decretaria do Estado, na qual eu era constante por isso 
íyue estava destinado para Secretario daquelle Estado cujo 
Lugar servia ainda oChanceller, que estava a retirar-se.

Quanto ao termo — desconfiado — Nao acho exacto 
este termo. Mas de muito bom grado convenho neiie Seja 
rmnto embora huma das partes, que constituem o meu ca- 
lacter. * ei , que era o termo, de que se servia sentpre o 
denado, e Ouvidor, quando fallavão a meu respeito. Por
tanto para mim nao lie idea nova. Eu não me offendo dis- 
so; 'Lhego' a lisonjear-me athé desse misterioso, engraçado 
epitheto E athé chego mesmo a gostar delle. He hum da- 
queíies defeitos, de que não quero emendar-me. Os meu* 
ârros ( na opinião dos outros ) que são fundados em prin
cípios , que eu julgo bons, não me dão lugar para ressen* 
tif-me, e nem para arrependimento.
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Eu , còmo particular, observo certos princípios : c co
mo Politico ( ern que são precisas vistas mais extensas , e 
profundas ) ponho em pratica também outros , que são mais 
profundos , e extensivos; e que podem muito bem conciliar- 
se ; pois que não são incompatíveis, (d)

Como particular pois não devo desconfiar dos outros 
homens ; he contra a caridade Christãa. Eu sei isso muito 
bem; mas também sei, que a Prudência, virtude Evangé
lica , e que entra na composição de todas as outras virtu
des sem excepção , me recomenda altamente, que não con
fie — Estotc prudentes , sicut serpentes — S. Math. Cap. 
10 V. 16 ; e no V. 17. diz muito expressamente — Mas 
guarda-te dos homens. — Sem entrar pois no exaine, se he 
preceito , ou conselho ; ( o que eu deixo aos Theologos ) 
seja o que for, digo, que os termos — Estote — Guardai- 
vos &c. são modos imperativos. Além disso temos o Axio
ma seguinte — Si sit Prudentia , nullum Numen abest. — 
De mais, quem não tem de me atraiçoar, que lhe importa, 
que eu esteja em guarda ? ? ? . .

Esta minha guarda , prevenção, cautella , ou descon
fiança ( já que assim lhe querem chamar ) ; forão ellas 
mesmas, as que me salvarão de todas as difficuldades, e 
repetidas intrigas, por isso malogradas todas sem vincar nem 
huma só (sobre o que eu tenho corrido já hum veo es
pesso). E se ainda me lembro alguma vez; não he mais, 
que para confirmação deste meu innocente prodigioso siste
ma da minha segurança pessoal , do meu socego , em fira da 
minha felicidade. E sou por isso desconfiado ? ? . .

Como homem publico, já disse muito expressamente a 
Pag. 22 da Introducção a huma obra, que dei á Luz no 
anno passado para satisfazer á Imperial vontade de S. M. 
a Imperatriz, (d e  eterna, e a mais saudosa Memoria) e 
torno a dizer agora — Que o prever he a parte mais su
blime da Politica ; mas não basta só isso ; be preciso pre
venir , &c. — A doutrina , que eu prego , he a doutrina, que 
eu sigo. Eu sei por experiencia propria toda a força delia. 
Eu não quero ser do numero desses , que dizem — Olhai 
para o que eu digo ; e não olheis para o que eu faço. — 
São homens, que eu abomino : nem também daquelles, de 
quem se diz — Sunt verba , et voces ; praeterea que ni
hil. — São homens , que só merecem desprezo.

Estas minhas cautelas, e prevenções (tão uteis athé para 
o bem do Serviço) erão do genero daquellas , que Thucidi- 
des fallando de Themistocles se exprimia assim — et de f u 
turis callidissime conjiciebat — o que combina inteiramen-
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te com a minha doutrina.; e por' isso estas minhas preven
ções , e cautelas no Serviço chocarão sempre não ao Sena
do ; mas sim ao Ouvidor ; de cujas ideas era o Senado 
apenas o Cata vento. Estas cautellas, estas minhas providen
tes medidas forão as cauaas remotas da acrimoniosa ferida 
profunda, e cancrosa , que se desenvoiveo m> iníiammado 
coração de Arriaga, que (qual abutre de Prometheo) lhe 
atormentava, e roia as entranhas, sem que houvesse jamais 
balsamo generoso , ou algum especifico com que se cu
rasse esta chaga esponjosa , e corrosiva. Muito mais de
pois da Representação , que contra elle por escrito ( que 
conservo em seu Original ) me dirigio o Conselho da Sele
cta Comi tee da honoravel Companhia Britanica na China , 
que eu me vi obrigado a providenciar , como devi», em 
matéria de tão importantes, e tão serias consequências.

Não me tendo járnais esqweeido, que fornos contempo
raneos na Universidade de Coimbra , que seguimos a mes
ma Faculdade; e fàzendo-lhe em todo o meu Governo to
dos aquelles obséquios, que erão possíveis; não tendo ja
mais dito para a Corte, (nem de Officio ao Vice-Rei) huma 
so: coisa contra elle ; acudindo lhe era tempo , e ern Negó
cios, que elle precisava indispensavelmente das minhas In 
formações, que sempre lhe forão favoráveis, tendo*o sal
vado das: maiores difficuldades , e comprometimentos da pri
meira grandeza &c. &c. &c. (o que ainda agora callo por 
bonra minlia, tendo abonado por vezes o seu bom serviço 
(e) que elle me dizia de palavra e por escrito, que era por 
obsequiar a minha pessoa, e tendo em fim abonado athe 
em primeiro lugar o seu bom serviço nesta Expedição co n 
tra os Piratas , como sé vê da mesma Parte Official, e cir
cunstanciada , Rase desta Memória, antepondo-o a dois Of- 
ficiaes de tão distinctos , e tão grandes Serviços e mereci
mento, como forão o Commundante em Chefe da Esquadra 
José Pinto Alcaforado, eo  1 .<> Tenente do Mar Theotonio 
da bilva Braga, aos quaes se deveo o resultado glorioso do 
primeiro Combate, em que eu estava compromettido , e que 
arraigou para sempre o terror no Coração dos Piratas; e 
tendo em fim sufFocado do modo, que pude, nesta mesma 
Parte hum facto terrível delle, e do Com mandante em Che
fe, que eu por muitos motivos lhes prometti esquecer-rne 
para sempre corn a condição porém de verificar-se a entre
ga dos Piratas dentro do tempo, que lhes marquei ; o que 
com efteito se concluio, e que eu para não faltar á minha 
palavra, que empenhei em beneficio do Estado, e gloria 
da Nação , e todavia não faltar também á exposição da
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verdade , aperta» dei nesta mesma Parte huma idea fugitiva; 
ajuntando só hum Documento , que era indispensável para 
a minha segurança no caso de alguma’não esperada novi
dade ; de tudo isto , ou da. reunião de todas estas conci- 
deraçoens devo concluir, que aqueila chaga profunda, e 

-corrosiva teve a sua origem no seu máo humor , no acri
monioso genio , com que nascera , e que (segundo me affir- 
mão seus Patricios) conservára sempre desde a Aurora da 
sua Vida athé a noite eterna da Morte.

Concluo pois, que o meu genio desconfiado, ( ou pro
vidente ) he o que não só me tem salvado dos labirinthos, 
e dos laços da intriga; mas tem victoriosamente contribuí
do para o desempenho dos Negocios publicos , ,e de tudo , 
que se me tem encarregado ; para ventura de todos, que es- 
tiverão debaixo das minim's Ordens, inclusivamente o maior 
dos meus inimigos.

Quanto á Posse do Governo Militar , nao posso dei
xar passar simiíhante expressão, que contém noções erró
neas , e falsas em prejuizo da verdade, da honra , e gloria, 
que me provém do resultado de todos os brilhantes Fei
tos na Epoca sómente do meu Governo ; e cujo brilhan
tismo principiori com a minha chegada á Macáo, e expirou 
com a minha retirada. .
* Estas noções falsas sobre a. idea.'.de Governador Mili
tar muito mais me prejudicao, quando se confronta este 
Lugar com outros de Pag. 14, e Pag. 3 4 , em que ares- 
peito do Governo de Macáo nessa Epoca confessa o Au
thor o seguinte —- He axioma conhecido por todos , que on
de agp Leis são respeitadas a Sociedade he livre. E  os ho

dmens serão livres em toda a parte , que houver Governo 
justo , como era então o de Macáo por iniiuxo do Sr. D. 
João VI (f ). Este Governo longe de invejar a seus Com 
cidadãos as vantagens, que grangeavão por sua industria, 
occupava-se cohtinuamente em augmentalas. Não só deixa
va de opprimi-los ; mas assegurava a sua liberdade, bem 
precisa ao homem , e necessaria á sua ventura ; tão distan
te, da licença perigosa, como da humilhação servil. O Go
verno providente só liga .as mãos aos homens para nao se 
offenderem ; mas deixaos trabalhar sem obstáculos para. a 
pua felicidade; por que sabe , que a ignoranda, cega os ho
mens, e os faz pusilânimes, e desgraçados : a razão, e a 
liberdade eleva o coração, e os faz virtuosos, e resolutos.—r 

Nesta passagem do Author reconheço exactamente os 
meus sentimentos, e os meus principios, e quase a minha 
mesma lirçgoagem ; e q que puz em pratica naquelle Go?

4
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verno,’ do que proveio a sua prosperidade, honra, e glo-* 
ria. Eu agradeço a Justiça, que faz nisso o Author áquel- 
le Qoverno; pois ainda que de proposito omitte o meu no
m e; todavia uza dos termos verdadeiros — como era então 
o de Macao ; — e pelos factos illustres, que refere, e to
dos os Varões dignos, que nornea , e que tanto se destin- 
guirão naquélla Expedição gloriosa , conhece-se com toda 
a evidencia , que era justamente a Epóca do meu Gover
no ; pois que todos elles sem excepção alguma forão es
colhidos, e Empregados por mim, e servirão debaixo das 
minhas OrdenS; e alguns athé se retirarão, e forão para 
Goa na minha Companhia , como foi o primeiro Tenente 
do Mar Theotonio da Silva Braga, a quern não convinha na 
minha auzencia , e com outro Governador ficar em Macá© 
por causa da sua inimizade com o Ouvidor &c.

A outra passagem do Author a Pag; 14 á respeito do 
Governo de Macáo he por formaes palavras o seguinte — 
O Governo he o Senado , composto de dois J  uizes Ordina
rios , tres Vereadores, hum Procurador, e hum Escrivão. 
O Governador Militar, ®u Capitão Geral, eo Ouvidor são 
chamados ao Senado (g ) quando ha Negocios Politicos , on 
de Fazenda. Neste caso Preside ao Senado o’Capitao Geral, 
e tem voto de qualidade. A tudo o que he relativo ao Go
verno municipal preside o Vereador do mez, &c. — Queria 
pois o Author dar esta idea do Governo para caber ao Se
nado a gloria, que só me pertence. Não posso, e nem de
vo deixar passar taes ideas. Ellas são inteiramente falsas, 
como agora se verá.

Antigamente aquelle Senado era com eífeito o GJpverno 
Civil^ e só pertencia ao Governador, e Capitão geral o 
Governo das Armas, Fortalezas , e tudo, quanto era para 
a segurança, e defeza da Cidade; e por tanto era hum 
Governador Militar.

S. M. a Rainha, a Senhora D. Maria I. sendo infor
mada exactamente dos insultos, que soffrião os Cidadãos 
pelos Mandarins Chinas, das desgraças immensas, que ti- 
nhãq sobrevindo á Cidade, perdas dos privilégios, e dos 
Direitos da Sua Real Coroa pelo máo Governo , e ignorân
cia do Senado, pessima Administração da Sua Real Fazen
da delapidada, julgou necessario .reformar aquelle Governo, 
dando-lhe huma fórma conveniente , e regular, deixando 
eqmtudo subsistir algama coisa especial, da antiga Admi
nistração, e com essenciaes modificações em consequência 
somente da relação daquelle Governo com o Governo Chi»
nez a fim de evitar certas complicações entre os dois Go
vernos.



(  Í3 )
Expedio poí tanto huma Ordem muito positiva a D. 

Frederico, Guilherme de Sousa, Governador e Capitão Ge
neral da índ ia, para a mandar Logo pôr effectivamente em 
execução; mandando para isso expressamente huma Fra
gata com Tropa de Linha de Ártilheria , e de Infanteria 
para guarnição daquella Cidade, e ali ficar; ( N .éB.) de
clarando , que era para sustentar a nova Authoridade do 
Governador, que S. M. sabia, que não havia ser do con
tento do Senado ; e por isso mandou o General Ordens 
também para a prizão daquelles do mesmo Senado , que de 
algum mod® quizessem illudir , ou subterfugir ás suas or
dens, que queria religiosamente cumpridas.

D. Frederico expedio as Ordens taes, quaes tinha rece
bido. Era Governador então de Macáo o mesmo Bernardo 
Áleixo de Lemos e Faria; e fo i nesse tempo , que ali este-* 
ve Mr. de la Perousé, de quem também falia o Author na 
referida Mernoria, sem o ter entendido : e foi também poí 
occasião desse Governo , que o "dito Bernardo Áleixo teveí 
a baixa, e foi riscado para sempre do Serviço por causa 
de certos dinheiros 8cc. &c.; e .só tornou a entrar depois 
de vinte apnos (pouco mais ou menos) occultandó-se entre 
tanto a S. A. R. o P. R. tudo isto, que se tinha passado. 
Eu callo a historia escandalosa disto tudo.

A Ordem de S. M. a Rainha foi expedida em 4 de Abril 
de 1783, pelo respectivo Ministra d’ Estado Martinho de 
Mello e Castro. A somma das providencias para Macáo nes
ta occasião , foi muito grande. A Ordem continha muitas 
folhas de papel; eu tenho comigo a sua Copia. Houverão 
depois outras muitas ; e eu mesmo recebi algumas ulterio-' 
res , como foi ( por exemplo) a que determinava , que o 
Governador desse á . Corte todos ps annos conta de todos 
os Negocias de Justiça, Guerra i, e Fazenda, a qual foi 
expedida pelo Visconde de Anadia já nas vesperas da reti
rada de S. A. R. para esta Corte do Brasil : e a que foi 
expedida por elle mesmo , sobre negocios das Freiras de 
Macáo, para que eu ouvindo pór escrito o Bispo , o Sèna- 
do , e Ouvidor, informasse á vista de tudo isso com o 
meu parecer , &c..

Por aqueila Reforma posta em Execução em 1784 , fi- 
oou sendo o Governador , Presidente Ordinario do Senado 
nos Negocios de Fazenda Real , e nos Negocios Politicos 
com o Governo Chinez. E era todos os mais Nego.cios Po
liticos internos, Ou externos obra o Governador só, e in
dependente do Senado : e consequentemente desde então fi
cou sendo o Governador Civil, e Militar.

4 H
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Elle lie de mais a mais, Presidente Ordinario da Jun« 

ta de Justiça, creada em 1803; na qual se julga em ulti« 
ma instancia não só os Réos Militares ; mas também Pai» 
zanos donde se vê , que tem a Junta nos Crimes não só 
as attribúiç.Ões do Supremo Conselho de.Justiça; mas até 
as de Rçlaçãó. O que he so peculiar daquelle Governo , se
gundo me consta. Tem além- disto o Governador outras at- 
tribuiçÕes sobre a admissão , e morada dos Estrangeiros ; o 
que lhe foi ordenado em Carta Regia , recomendando se*lhe 
muito hum exacto cumprimento ; pois que o Senado , á 
quem só se tinha confiado isto dantes, tinha relaxado, e 

'abusado de tudo, &c. &c. - * *>
Foi também creado então para ali hum.Ouvidor Toga

d o , que he Corregedor, Provedor, Juiz ;da Alfandega, e 
dos Órfãos. He Vogal do Senado nos dous Negocios de 
China , e Fazenda , # em que o Governador lie Presidente. 
E  o que ha de celebre nos votos he , que unindo-se os dous 
Votos do Governador, e do Ouvidor, s4 elles vencem to
dos os outros , votos do Senado. E no caso de se desuni
rem os dous, e que haja empate, vence aquella parte, que 
lie do voto do Governador. O. Ouvidor he também o Juiz 
Relator na Junta de Justiça.

Sendo pois muitos os justos motivos para similhante 
Reforma, eu citarei apenas hum dos paragrafos da Ordem 
de S. M. F. para se fazer assim huma idéa de qual era 
dantes o Governo de Macáo. Eü vou transcrever fielmente 
o paragrafo seguinte.-— . ,

■— O Senado da Gamara daquelle importante Dominio 
composto, na maior parte -de degradados , que ali se refu- 
giàrão , ou de outros similhantes a elles, todos ignorantíssi
mos em matérias de Governo , e sem outras vistas mais 
que as de procurarem a sua fortuna por meio de Navega
ção , e do Comercio, só cuidao ern fazer menos cruel a ti-, 
íania dos Mandarins com humiliações serviz , com dadivas, 
que constantemente lhes offerecem, talvez extorquidas da 
Real Fazenda , e submetendo-se á quanto elles querem sem 
j11es_TimPortar coisa alguma , que diga respeito ao Decoro 

da Nação Portugueza , nem ao incontestável Direito de So
berania , que a Coroa de Portugal tem naquelle Dominio.-— 
Ainda ha outros, e talvez peiores, que perlongos, e escu
sados não transcrevo.»

De .tudo isto pois se vê claramente o qne fazia o Go
verno antes desta Reforma ; e mesmo ainda depois até que 
eu cheguei, e dei algumas providencias, (h) E vê-se com 
eileiío , que no meu Governo se observou a Justiça , e se
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virão os principios liberaes da elevação de espirito dos ho
mens, eda honra, com que se sustenta a Gloria da Nação; 
e se consegue assim a prosperidade , para que trabalhão. Os 
resultados brilhantes são a prova mais convincente, de que 
se pçzerão em pratica todas as referidas theorias.

A reunião pois de todas estas circunstancias , e de tao 
serias considerações são os motivos urgentíssimos , que me 
violentarão a mudar o Plano- de huma tão excessiva, perni
ciosa modéstia, que me obrigava a deixar para depois da 
minha morte a publicação de taes Feitos meus ; e passar a 
escrever já esta Memoria para supprir a falta da outra , ou 
de hum Monumento designado á Posteridade , e para sus
tentar também agora, e para sempre com a penna aquella 
mesma reputação, honra, e gloria, que eu pude. conseguir 
ali com a Politica;, e logo depois com as Armas. Com a 
Politica para com huma Nação iilustrada nossa Amiga, e 
Aliada no Desembarque das Tropas Inglezas em Macáo , e 
os seus terríveis, e perigosos resultados; sustentando igual
mente com difficilimo equilíbrio por huma parte a dignida
de , a integridade , e conservação daquelle Estabelecimento , 
que se me tinha confiado ; e pelo qual eu tinha jurado 
Homenagem ; e por outra parte satisfazendo fielmente aos 
a migáveis Officios devidos aos nossos Amigos, e Aliados, 
intervindo para a continuáção da sua amizade, e importan
te Comercio com o Imperio da China.

E com as Armas victoriosas contra barbaros Inimigos, 
injustos aggressores ; sustentando o glorioso Nome do So
berano , a honra da minha Patria , e a gloria immortal da 
minha Nação.

Não rne proponho agora, como lembrou também o 
honrado Conde de Palmella ( hoje Marquez ) a faliar das 
TransacçÕes entre mim , e os Inglezes a respeito dos seus 
negocios com o Império da China por muitas razões , sen
do as mais ponderosas as seguintes..

l .a Porque além dos muitos Officios do Conselho da 
Selecta Comitee da muito Honoravel Companhia Britanica na 
China (que conservo ern seus Originaes) , e que em muitas 
occasiÕes criticas rne forão dirigidos com muitos elogios , 
e agradecimentos pela elegante maneira da minha prompta , 
e eflectiva assistência aos Negocios importantes da sua Na
ção a respeito da sua amizade, e Commercio com o Impé
rio da China ; e pela energi^a fórma, corn que eu me op- 
punha ás pertenções contrarias do Governo Chinez ; conti
nuando a comportar-me sempre do mesmo modo, e firmeza 
«orti o dito Conselho-.; e com todos os individuos da Na*
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ção Briíanica em occasioes arduas, e perigosas; além disto' 
( torno a dizer ) todos os Governadores Inglezes n’Asia , 
e á frente delles o muito Honoravel Lord Mintó , Gover
nador General de todas as Possessões Britânicas na índia ; 
e depois o muito Honoravel Sir Evan Napean Governador 
de Bombay &c. &c. forão tão justos, e mesmo tao genero
sos , que o primeiro destes não se contentou com os Offi
cios dirigidos á minha pessoa (ainda depois, que deixei 
o Governo) , nos quaes . me prodigalisava promiscuamente Lou
vores , e agradecimentos pelos grandes Serviços feitos á sua 
Nação &c. (cujos Officios conservo comigo em seus Origi- 
naes); mas também de tudo isto quer hum , quer outro 
dirigirão de seu moto proprio repetidos Despachos á sua 
Corte , e fizerão saber Officialmente ao seu Ministerio a mi
nha conducta nos seus Negocios, e os grandes Serviços , 
que eu tinha prestado constantemente á sua N ação; e al
guns corn bastantes sacrifícios ; . e de mais fizerão também 
apparecer Louvores , e applausos em differentes folhas pu
blicas , e por differentes vezes em Bengalla, Madras, Bom
bay &c. &c. das quaes o Yice-Rey da índia , o Conde de 
Sarzedas enviou algumas á prezença de S. A. R. o P, R. 
acompanhadas de Officios seus, em que mostrava, o quan
to fora acertada ( como elle tinha previsto ) a escolha j 
que tinha feito de mim entre tantos Officiaes Generaes , e 
pessoas benemeritas para confiar aquelle Governo em tão 
critica, e espinhosa conjunctura de tantas colisões, e no 
mèio de circunstancias tão delicadas, e extraordinarias , e 
terríveis, como. erão a de effectuar-se a passagem de S. A, 
R. .com toda a Heal Familia para esta Corte do Brasil ; a 
entrada das Tropas Francezas em Portugal, e já em Lis
boa ; os novos vínculos da mais estreita aliança , e amizade 
entre os dois Soberanos ; a união de Tropas , e Forças de 
hum , e outro contra o inimigo com muni ; a promessa em 
fim de não reconhecer Dinastia alguma no Throno de Por
t u ^  , que não fosse a Caza de Bragança , &c. &c. &c. ; 
cujos Officios forão todos respondidos com louvores pela 
respectivo Ministro d’Estado o Conde das Galvêas.

Estes , e outros Governadores patentearão com explo
são do seu coração estes seus nobres sentimentos para oo- 
migo,^ e com ta es demonstrações publicas, que apenas se 
poderão acreditar, e que seria immenso o descreve-las.

Tal be o espirito Patrio tic , e generoso desta grande 
N ação, que as outras cbamao soberba, e orgulhosa; 
quando não be senão briosa, e altiva; e com sobeja ra- 
são ; já pelo sentimento intimo de suas proprias forças s
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profundidade do seu saber, exactidão de seus calculos Po* 
liticos , e da sua industria'; já da sua Justiça, grandeza, 
Patriotismo , riqueza , administração publica , e poder de 
todos os modos ; e rnais que tudo no mar. Todas estas 
rernarcaveis circunstancias , e a sua feliz posição , que a tor- 
não invencível, e que a fazem respeitar , e influir mais , ou me
nos , directa , ou indirectamente no resto do Mundo inteiro, 
dão-lhe esse caracter de altivez, que as outras não podem sup- 
portar , e querem confundir raal á proposito com orgulho, 
e soberba; não sendo em fundo, se não hurna decidida 
nobreza de sentimentos elevados , e confiança bem fundada 
na sua Politica , e nas suas Forças physicãs , e moraes. 
Succede de Nação á Nação exactamente o mesmo, que se 
vê succeder de homem á homem. Todos aborrecem aquillo, 
que temem.’ Ninguem pode soffrer o merecimento dos ou- 
Outros. Todos desejão, e trabalhão para diminuir o mere
cimento daquelles, a quem querem; mas não podem imitar.

A celebre Madame de Stael a respeito desta Nação ex
primere da maneira seguinte —-  La Nation .Anglaise toute 
entiere par ses lumieres èt par ses vertus est l^aristocratie 
du reste du monde. — Tom. S.° Pag. 325. — Não se póde 
dizer mais em tão poucas palavras. Note-se que he huma 
Fianceza, que confessa isto mesmo, e que altamente o pro
clama : que lie a filha de Necker , celebre Ministro de Fi
nanças da França; Inimiga natural da Inglaterra , é sua 
Rival constante.

A 2. razão he, que eu tive occasioes successivas de 
reconhecer eu mesmo por experienda a grande consideração 
em que me tmhão esses, e todos os outros Governadores 
no meu transito de Goa a Macáo , e de -Macao á Goa, 
em Ma lá ca , Pulopinao , Ponta de Galle , onde apenas me 
demorei hum dja com Lord Molesworth , em Colombo com 
o muito Honoravel Governador Meythland , onde estive 
vinte e dois- dias de convites successivos ; o qual vindo da 
sua Caza de Campo para receber-me, achou-me prevenido 
já. por Lady Eloise Rodney , cazada com o Honoravel Se
cretario daquelle Governo , cuja caza parecia a habitação 
das Graças; e cuja Família tão amavel desmentia*, o que 
dizem os Mythologicos á respeito do numero delias.

Principiarão os convites para bailes , ceas , &c. , pelo 
muito Honoravel Governador ; e de vinte dons dias não 
houve hum só, em que não houvesse convite. Eu tive de
pois o gosto de tornar a ver Lady Eloise em Goa , aonde 
foi de proposito era huma Fragata , comniandada por seu 
Irmão (Captain Rodney) | e onde o mem Vice-Rei o Con-
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de de Sarzedas (com quem eu vivia) fez-lhê todos os ob
séquios , e a tratou com todas' aquellas distincçoes devidas 
á sua pessoa , e ao* seo nascimento.

Não fallo nos Residentes, com quem estive por toda 
a Costa de Malabar como Anjenga, Cochim , Calicut, &e. 
e emfim em Bombay na minha partida para Londres, onde 
principiou o muito Honüravel Governador por mandar hu
ma guarda para a Casa da minha Residência ; que custou- 
me a evita la , acceitando sómente a sua carruagem, que 
esteve sempre prompta todos os dias para o meu serviço. &c. 
Por ultimo com Lord Sommeraet no Cabo de Boa Espe
rança e o General Meed , que com mandava ás Tropas 
na Madeira, quando ali foi com a Esquadra o Almirante 
Sir Samuel Wood , &c.

Não fallo também do Coronel Ogg , meu particular 
amigo , que cbmmandavâ em Chefe as Tropas Britânicas 
em Goa , quando eu servia em Lugar do Ajudante Gene
ral ; e debaixo de cujo Commando estavão também as qua
tro Companhias de Granadeiros Portuguezes, de que era 
Commandante Augusto Pinto , entaó já Tenente Coronel. Nem 
fallo do Residente da Cprte de Ponêra o Cpipnel Close, 
que commandava ali seis a sete mil homens (como me dis
se); e cujo tratamento apparatoso, se eu descrevesse, pa
receria Romântico; e não menos a Caza da sua Residen
d a , ' que podia bem passar pelo Jardim de Eden pela bel- 
leza de sua situação encantadora á margem de hum lindo 
Rio que banha aqnella Cidade, e que vale bem os quatro 
do Pãraizo pelas suas agoas cristalinas, e com as vanta
gens (pela mistura) de encantos d’ Arte, e graças da Na
tureza -, que fazião soferesahir a saudavel , natural amenida
de daquella situação deliciosa.

Em S.° Lugar , porque na minha chegada a Inglaterra 
os obséquios , que recebi em particular cie “alguns dos Ho. 
noraveis Membros da Corte dos Directores da muito Ho
nora vel Companhia das índias; e lo,go depois o jantar pu
blico , com que a mesma Corte dos Directores me obse
quiou , »&c. &o. &c. derão me huma .prova decisiva, e hum 
testemufiho publico de affeição , adhesão á minha pessoa, 
e da estima, em que me tinhão.

De mais disto as distincçoes reiteradas, com que me 
honrarão ali alguns Principes de sangue ; sendo o primeiro 
delles 8. Á. R. o Principe Augusto, Duque de Sussex, á 
quem devi publicas , e as mais especiaes marcas de distine? 
ção , de que só são capazes aluías tão grandes , e genero- 
Stfts ? como he a daquelle tao amavel Principe ; de princi,*
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pios os mais Liberaes; digno, e raro modelo hao só tia 
civilidade, mas até de delicadezas; de extremosa, e exem
plar humanidade-; de conhecimentos solidos , e vastos ; de 
huma elocução t nergica , elegante, e engraçada , que eu ti
ve muitas occasioes publftas , e particulares de ouvir de 
perto , e até directarn#nte comigo mesmo ; e de quem eu 
conservo com a devida estima algumas Peças, (ProducçÕes 
Litterarias) Politicas , Civis, Ecclesiasticas , com que me 
fez favor brindar , por pertencerem á minha Faculdade ; e 
aonde’ com efteito sè vê a profundidade , a extensão , e a li
beralidade de suas ideas Philanlropicas.

4.a Porque S. A. li. o mesmo Principe de Gall es , 
então Pri ncipe Regente, e hoje Jorge 4.* Rey do Reino 
unido Ma Gram-Bretanha , e Irlanda , (cujos Louvores não 
me podem caber em expressão) quiz tão generosamente ter 
a bondade de mandar expedir pelo seu Primeiro Ministro d5 
Estado Lord Castlereag, Ordem ao Seu Representante nes
ta Corte do Rio de Janeiro a meu respeito , e na qual lhe 

fazia  saber os meus gr&ndes Serviços á Nação■ Britâni
ca ; e o mais , que por ora me convém guardar em silen
cio ; e até este mesmo Ministro de Estado me fez também 
a honra de participar Officialmente esta Real Deliberação, 
fazendo enviar-me inclusa a Copia authentica daquella Or
dem para minha inteligência , e governo.

Eu não podia esperar tanto!! ! Meus Serviços erão pe
quenos para tão grande 1̂ ação ! ! !

A pezar de ter o Ronoravel Thornton Levado comsi- 
go esta Ordem com outros mais papeis , quando acompa* 
nhou a S. M. F. para Portugal (o  que Mr. Chamberlain 
ainda agora antes tie partir ultimamente para Inglaterra 

-communicou na minha presença, e em sua caza ao bonora- 
vel Gordon , Ministro de St M. B. actualmente nesta Cor
te ; bastou a simples Leitura deste Officio dirigido á mim 
incluindo a Copia authentica daquella Ordem, para que Sir 
Charles Stuart (sendo Mipistro nesta Corte) com o maior 
prazer se prestasse logo a dar-lhe immediata Execução . se 
não fosse a minha explicação , e a dependencia tia minha 
expressa vontade para^ isso, e pela forma , que me convier 
como recomenda a mesma Ordem, que guardo como'rari? 
dade a mais precioxa. Ella he o Thesoiro, ou Padrão da 
minha Fortuna, que reservo para o caso de alguma des
graça inevita-vel ; mas , que segundo o, principio infalível 
-r~ Aide toi , Dieir te aidera ; ~  confia em mim , e espero 
em Deos , que nunca ha de succeder,

J£u tinha acceitado já de Mr. Chamberlain o obsequio,
’ - . 5



( 20 )
que me queria fazer de acompanhar»me na Visita a Sir Char
les Stuart , ern Rio Comprido ( o que era do meu dever 
nestas minhas particulares circunstancias para com 8. M. B. ; 
e para ali apresentar rne então formalmente ao seu Minis
tro , como tinha já praticado corn*o muito honoravei Thorn- 
ton, quandQ aqui chegou, o que cabia a Mr. Chamberlain 
fazer não só pela amizade , que sempre lhe devi , e adhe- 
são, que tinha á minha pessoa; mas até em razão do seu 
Cargo, e da Recomendação Official do seu Ministerio á 
meu respeito.

Succedeo porém , que por offerecer se opportunidade de 
occasiâo , indo para 8. Christovão, fui ali ter cazualmente 
hum dia a Rio Comprido na companhia de meu amigo o 
Marquez de Taubaté , que me aprezentou ; e que era por 
todos os tkulos pessoa muito propria para isso. Eüe era 
pessoa reconhecida pelo seu Emprego. Era então o Introdu
ctor dos Ministros Estrangeiros. Além disso estimado de to
dos, tomo se-sabe pelo seu Caracter , amabilidade , e gen- 
tiz maneiras. Em fim pessoa tal , que sendo , como he das 
mais Illustres Familias de Portugal , e de Avós, que tanto 
honrarão a Patria com seus Feitos distinctos , e que derão 
tanto esplendor, e gloria á Nação Portugueza; he todavia 
o .seu nascimento a ultima das bellas, e grandes qualidades, 
que lhe servem de prnamento. Taes são* as Virtudes , que 
já hoje o abrilhantão na fior ainda da sua idade, e no 
principio da sua carreira Diplomática. O meu amigo pre* 
zenciou tudo, quanto se passou nesta occazião com o Mi
nistro Britânico, o muito honoravei Sir Charles Stuart, co
mo deixei assima referido.

A’ vista pois de tudo quanto tenho deduzido para mos
trar , que tanto era do meu dever, e importava tanto á 
minha honra dar á Luz esta Memoria sobre o facto só
mente da Expedição contra os Piratas Chinezes ; quanto 
seria de impropriedade o tratar neíla «jas minhas Transac- 
çÕes com o Governo Inglez ; parece qtie nada mais' s« po
deria acrescentar. Com tudo inda me resta dizer alãurna 
coiza. °

Estes dois Feitos tao. celebres sao dignos quer '.hum , 
quei outro de Memorias separadas , e distinctas. Hum pe
la sua magnitude, e singularidade toíalrnente sem exemplo. 
O outro pela sua importância, celeridade, e raridade (em 
tempos desgraçados) , e de que apenas houve hum só exem
plo , a mais de deis Sfcculos ; nesses affkstastados , heroi
cos tempos da Nação Portugueza.

A teunião pois destes dois Feitos em huma só Memo-
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rià pareceria huma Redacção desairossf á grandeza , 4  ̂ce
lebridade de tão importantes Objectos.

A extincção dos Piratas exigia da minha parte, e com 
urgência esta Memoria, e a sua immediata publicação, tan= 
to para aclarar os factos , que o Orgulho, .a Inveja , e par
ticulares interesses querião confundir , e alterar naquella Me
mória impressa em Lisboa , á que era precizo oppor já hu
ma barreira; como para supprir assim a falta de hum Mo
numento , á que a Posteridade tinha adquirido já todo o 
direito; e de que ■ ficaria privada pelas dolosas paliaçoes , com 
que se foi retardando sempre a sua Inauguração the envoi- 
vela por fim iva escuridão do Esquecimento com o' nome 
jio seu Author. Cujo plano se'mostra agora verificado me
lhor na referida Memoria , que se imprimio em Lisboa, (?)

Quanto ao outro objecto — O Desembarque das Tro
pas Britânicas em Macáo &c, &c. &c. Succede tudo ao Con-. 
trario.

Por quanto o mesmo espontâneo, e franco reconheci
mento de tudo em Officios repetidos do Conselho da Selec
ta Cojjnmittee da muito Honoravel Companhia Britânica na 
China dirigidos á minha pessoa; Os reconhecimentos, Lou
vores, e agradecimentos dos Governadores d’Asia , *já em 
Officios dirigidos a mim , já enunciados em papeis públi
cos, já em Despachos ao seu Ministério; as exuberantes, 
generozas prevenções deste; &c. &c.; tudo isto me tem dis
pensado de foliar mais em taes assumptos : e athé seria
mesmo hurra grossarla tocar nelles ainda agora , como se 
restasse ainda alguma coiza , que não estivesse prevenida 
por aquelle tão justo, tao sábio , -e tão generoso Ministerio.

Com estas suas tão dignas , providentes prevençoens 
(com que me tem honrado , e confundido) elle tem dado 
aos outros não só hnma Lição, e exemplo da sua .Justi
ça, franqueza, e generosidade; mas. athé hum testemunho 
incontestável, de que segundo estes princípios seus inalte
ráveis he que esta Nação de Heroes firma toda a provi
dente Política do seu tão sábio, e luminoso Governo; é 
que continua a erigir ella mesma (com Louvores , e prê
mios ao merecimento) os tropheos das suas virtudes tão 
raras; e os eternos Monumentos da sua Gloria immortal.

5  ü
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A R T I G O  II.
A. exposição de meus sentimentos fyc. viã. pug* x .

A S paixões estau para a alma do homem , como os ven
tos para o mar. Hajão embora tufões , hrijão naufrágios ; 
sem ventos nao se atravessão as procellosas , errantes mon
tanhas do alto mar ; sern paixões nada se faz de grande*
no 1 heatro do Mundo, que mereça a admiração dos ho
mens.

O vasto Império da Opinião abrange toda a superfi
cie do Globo. Decerto modo, eaté certo ponto eu me re
conheço também subdito desse Imperio Universal.

Apezar pois de eu ter condemnado já as minhas pai
xões á hum desterro perpetuo em consequenda dos* Pro
cessos^ que lhes tenho feito no Juizo imparcial das minha* 
lievisões , nunca pude, nem devo mesmo renunciar jamais 
aos sentimentos deste ardente amor da Patria, que me in
flama, nem deste amor da gloria, que me ijispjra de ma
neira não commutn a servi la , e a morrer por ella ; não 
so peio habito , que tenho contraindo de pensar constante
mente oeste modo; como por ser hilm principio heroico da 
liazao , sancctonado pela authoridade , e exemplo dos Gran
des Homens , a Maxima gravada no Portico do Templo 
augustoj consagrado á Immortalidade. —

* w
- Mepriser la gloire c’est mepriser le vertus, qu’y  menent. — 

® C0In effe‘‘° * ' ° *,ensament0 desenha, o sentimento

.  . e •Ci0n?.rmi-dad'  dos met,s espontâneos sentimentos coni 
a retenda jMaxnna a tem gravado mais ptofundamente no 
meu coiaçao de huma maneira indeleve!.

Uu sou transportado a sentir ainda mais ; que aquel-
rfni lT,e aPfeci^° a gloria, pensão assim não só por- 
que lhes laltao as virtudes necessarias para aspirar á ella - 
ma* ate porque as suas almas rasteiras , e communs , não
|l ° sus.cePtlveis pensamentos elevados; e muito menos

de sentimentos nobres, que as destingão.



■ Semelhantes homens vivem na sociedade more pecudum. 
Mies suo forçados-, ou condem nados a -existir desgraçada- 
mente no estreito , mesquinho circulo das ideas Viíleáres 
d onde na o se atrevem a saliir jamais.

Consequentemente póde affirmar-se, como verdade eter
na , que em lodo o tempo, e em todo o lugar, onde não 
houverem, se imo destas' almas rasteiras, comniuns, e mer
cenarias , que^ beberão já- costumes estragados , he escusado 
per tender acções brilhantes ; e esperar -de semelhantes ho
mens os heroísmos , que são só proprios, e privativos das 
almas elevadas , e sublimes , que tiverão felizmente hmna 
educaçao nobre, e cuidadoza.

He desde longos annos, que eu sinto dentro em
mi!n 0 1150 ser já -susceptível ■ da seducção dos exemplos 
vulgares. r

l e n d o - me dirigido só pelos preceitos da RaziTo, apoia
dos da Lição daquelles homens celebres, que merecerão 
sempre a admiração da Posteridade ; tenho tambern adop-
Udo o t lano de os imitar na minha conducta publica , e
particular. J

O primeiro de todos os preceitos do particular Com
pendio da minha Moral,  e que religiosamente observo, lie 
o principio sabiamente gravado no Portico- do Templo de 
jJelphos.

Nosce te ipsum. —.

iiste Capital , ad mi ravel principio he , e será sempre 
a base da rniiiha Moral; e em certo modo da minha P o 
litica. E  consequentemente he elfe , quem marca , e esta
belece a minha Linha de Conducta.

««i Polri e,u ultima analyse deste principio , que eu não 
sei nada ; e que não sou nada.

Mas á isto , que já está dito por outros; acrescentarei 
eu agora , que apezar de não saber , e não ser nada ; eu 
sabejia , . e  seria ainda menos (se he possível) ; se eu tivera 
a desgraçada pertençaó de querer ser alguma coisa. *

Este maravilhoso principio me leva naturalmente ainda 
a outro não menos prodigioso; que lie o de não querer 
ser entre os mais , se não isso s ó , que devo ser , que 
eífectívamente sou ; e que eu gosto bem de ser.

Por  tanto ainda que eu não possa prezarme dos mes
mos talentos desses homens celebres, que encherão o Mun
do de admiração , e de espanto quer pela sua Conducta 
publica , e sentimentos philantropicos ; quer pelos seus Fm-  
tos brilhantes., e amor da Patria , com que sem a lg u m a
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liga íTbetalica , nem de outros quaesquer interesses parti-  
Culares) ultrapassarão a ordinaria esphèra dos conhecimen
to s^  e serviços dos seus «honrados, briosos Concidadãos, e 
se distinguirão, ja entre a Classe diminuta daquelies mesmos 
Heróes, que tinhão feito raiar de gloria a sua Nação; to
davia forão sempre esses também os meus propiros senti
mentos; e tive sempre dezejos ardentes de os imitar, e de 
mostrar constantemente por f a c t o s q u e  era este o fim uni
co á que eu aspirei toda a minha vida; e que trabalhava, 
effectivamente para conseguir esta gloria, de que tão pou
cos são capazes.

Se pois o resultado dos meus exforços não correspon
deu tanto , como eu queria ,  aos meus dezejos, e á s 1 mi
nhas bem fundadas esperanças; resta me a satisfação conso
ladora , que não foi por culpa minim. Se não pude igua
lar-me com esses grandes homens no Serviço da minha*Pa
tria ; cqmtudo forcejei bem para isso, e athé para excedei os.

Pareça muito embora o meu modo de pensar hum-a 
Loucura. Eu não me enfadarei por isso. E athé lhes darei 
muita razão. Todos devem ter por louco uquelle homem 
que contrariar o modo commuoi cie pensar , desprezando* 
aquellas mesmas coisas, que os outros jnlgao preciosas, 
e que todos eiles ambicionão.

Seja pois esta , hurna das minhas manias. Cada hum 
tem a s n a . — T r a h i t  sua  q u e m q u e  v o l u p t a s  — ou como diz 
Bossuet —- C h a c u n  v e u t  e t r e f o l  A sa fantaisie.—

Poiém sempre direi , que esta minha mania (segundo 
vejo da Historia em Thucidedes , Cornelio TNepos , e ou
tros muitos Escriptores de*abalisadoa creditos ,) era na Gré
cia a mesma mania dos Aristides , dos Meltiades , dos The
mistocles , & c . ; em Roma a dos Fabricios , Regulos , Cin
cinnatos &e. 8íc. ; homens, tpie eu tomei á muitos annos 
por, modelos para a minha Conducta publica.

. g Entretanto esse pouco, que fiz á minha P a t r i a , e se 
ve ds|a Memoria; o meu constante, pacifico retiro; a. mi
nha pobreza depois de hum Governo , em que todos en
riquecem ; tudo isto he huma prova não equivoca para ho
mens de boa fe , e de senso, que eu tinha hum designip; 
e que não podia ser outro, senão imitar esses homens, 
que a.cabei cie referir ; que nunca fizerao caso das rique
zas ; que cada passo, que davao no Serviço publico , e  
para a gloria da sua Patria , era sempre hum degráo mais 
para a immortal idade.

Resumindo pois os factos remarcaveis, que -distingui-, 
í ão estes homens, e que me fizerão sempre grande im-
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pressão, darei delles apenas aquellas ideas principaes , que 
eslampão ‘o Carácter, que me propuz imitar.

Fabricio ( para dizer já tudo de luuiia vez ) depois 
de fazer á sua Pat  ria. os mais brilhantes , e assignalados 
serviços, qué fizerão admirar as Nações Estrangeiras, e 
seus proprios inimigos em Roma , rnorreo tão pobre , que 
o Senado julgou do seu dever cazar a sua filha á custa 
da Republica. *

Themistocles, esse . homem que foi, desherdado por 
Neócle , seu Pai , por causa da sua Libertinagem ; e 
que todos os seus sacrifícios na sua mocidade , erão só fei
tos a Bacho , e a VTnus ; assim se conduzio athé a famo
sa batalha tie Marathôna.

Depois delia , sendo testemunha dos applausos , que se 
davao a Meluades , sentio nascer na sua alma huma nobre 
emulação. O amor da gloria o devorava noite , e dia. Di
zia francamente aos seus amigos — Os tropheos de Meltia- 
des não me deixão s lo nnir. —

Que faria pois Themistocles era simiihantes circunstan
cias ? Trataria por ventura ( como se faz hoje.), de menos
cabar a honra , ou de offuscar, e deminuir a gloria des
te H eróe , seu Illustre C o n c id ad ã o ?? ? . . . .  Não era isso 
compatível com hum homem d’alma nobre , generosa , e 
sublime. Conceheo pois o projecto difficilimo de imitar a 
Meltiad.es; e mesmo, de o exceder.g- O '

Dedicou-se promptamente ao Serviço publico , e obteve 
logo a gloria , á que se propunha. Transcreverei as mesmas 
palavras de Thucidedes, referidas por Cornelio Nep. Cap. 
I. in fin. —- N e q u e  m in u s  i n  r e b u s  g e r e n d i s  p r o m p t u s , 
q u a m  e x c o g i t a n d i s  e r a t ; q u o d  , et de  in s ta n t ib u s  v e r i s s i - 
tné j u d i c a b a t  , et d e  f u t u r i s  c a l l i d i s s im e  co n j ic ieb a t .  Q u o  

f a c t u m  e s t , u t  b r e v i  t e m p o r e  jllustrg.rct.ur. —

- A sua primeira acção celebre , -que lha grangeou tanta 
admiração, e gloria foi persuadir ao povo, que lhe era pre
cisa huma E s q u a d r a  . e que esta se apromptassé a io d a  
p r e s s a ;  o que conseguia logo; e huma v i c t o r i a  im m e d i a t a .  
São formae» palavras do mesmo Historiador Cap. I i .  — Q u a  
c e l e r i t e r  effecta , p r i m u m  C o rc irce o s  f r e g i t  • d e in d e  ri tari- 
t i m o s  praedones  c o n s e c ta n d o  m a r e  t u t u m  r e d d i t .  —

y  *- „ , ' S * #

Vemos pois, que concebeo. o projecto de 'se  distinguir 
no Serviço da Patria; que apenas entrou nelle , lembrou-se, 
e propoz o apromptar-se huma Esquadra ; que esta -se 
aprorhptou á toda pressa ; que bateo os Corsirêos , e ex- 
tinguio dos %iares os Piratas. Confronte-se com isto a Parte 
Official, e circunstanciada, e Base desta Memoria; e note-
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lê que não esperei os soccorros ; se me faltarão pois o* 
talentos de Toem isto eles , não me faltou o 'amor da gloria , 
em que elle ardia. Eu não cedo a ninguem nem no amor da 
minha Patria , nem no /mio do Serviço 5 e da gloria da Nação.

Passemos- a Aristides1. Repetirei as- (brumes palavras do 
mesmo referido Author Cap. I l l  —- (Erário prase st A r i s t i 
des , pauper moritur. — H ic qim fuerit abstinentia n u l l  ion  
est certius indicium , quam quod ,- quum tantis rebus prae
fuisset , in tanta paupertate decessit, ut qui efferretur vix 
reliquerit Sfc. —

Concluo pois , que a pedra de toque mostra o valor 
intrinseco do oiro : e o oiro he a pedra de loque dos 
homens.

Quem póde pois resistir a os atraetivos das riquezas , com 
que todos se encantão , póde lisongf-ar se de ter achado o 
espirito, que neutraliza todos os venenos, que estragâo, em- 
pestão os homens ( que alias se dizem grandes ) e os en
volvem na massa cominum da corrupção geral , que extin
gue o amor da gloria, e com elle o amor da Patria ; es
pirito vital,» .que no meio dos trabalhos, e fadigas anima 
as -almas nobres , e grandes ; e athé na presença dos peri
gos lhes faz dobrar a coragem. Todas as virtudes se per
dem no interesse, como os rios no mar.

Ora depois de me ter habilitado já com os princípios 
necessarios para o serviço da Nação , e com o verdadeiro 
Espirito de servir a minha Patria ( pois para viver como 
particular, tinha com q u e ,  e ainda hoje, seen  qoizer pro
por-me a isso) não deligenciei com menos ardor, que os 
da Grécia , e Roma as occasioes , e meios para fazer ser
viços á minha Patria , com que me distinguisse.

O facto , que eu vou referir de passagem , porá em to
da a luz isto que digo. Os documentos respectivos estão 
em meu poder de hum modo authentico. A data delles ex
cede já á de 22  annos. Mostra-se pois, que não são de hoje, 
nem de hontem estes meus puros sentimentos. Elles tinhão 
huma origem igualmente antiga , que o uso da minha razão. 
Sempre os manifestei por palavras, por factos, por officios 
differentes, bem como o faço agora pela Imprensa; por isso 
que vern a proposito, e que eu me vejo obriga io.

Deixando eu pois a Carreira Ordinaria do Serviço, onde 
por via de regra só se fazem serviços ordinarios ( e as mais 
das vezes nem esses mesmos ) talvez por ser já procurada 
para meios de subsistência , e em cuja carreira cada hum 
o que quer lie passar , e passar bem : tentei Initna extraor
dinária estrada; e pedi expressamente a S ..A . R. p Rnn«
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cipe Regente , que ella se me franqueasse para eu poder 
assim hir fazer serviços n’Asia , corn que me distinguisse^ 
Sáo formaes palavras do meu requerimento.

Apresentei com effeito este requerimento a S. A. R. no 
anno de 1805. O Ministro d’Estado, o Visconde de Ana- 
d ia , oppoz-se abertamente á minha pertença© só por isso, 
que ella não era da marcha ordinaria.

Elle era muito bom homem ! E o seu modo de pensar 
não era menos ordinario , que a sua bondade.

Não gostava erníim destas coisas extraordinarias. E 
parece, que sentia mesmo em sua consciência , que ellas 
ficavão todas fora do seu alcance, e do estreito circulo das 
suas idéas. Elle tinha algumas Maximas; porém até nisso 
mesmo o seu horisonte era estreitíssimo.

Não digo outras coisas mais deste homem , e de ou
tro tal seu amigo ; só porque elles ja não vivem. Narrar 
agora certos factos de ambos, e que vinhão muito para 
aqui, e que eu só pude saber depois do meu Governo ; 
seria desenterrar Cadaveres , e lutar com sombras.

S. A. H. ouvindo huma noite ao Excellentissimo Sr. 
José Egidio , então Official Empregado no seu Real Ga
binete (e hoje digno Marquez de S. Amaro, e do Conse* 
lho de Estado deste Imperio ) , á quem , S. A. R. em Au
diência me tinha ordenado, que entregasse este Requeri
mento , para lhe fallar com elle nessa mesma noite ; man
dou immediamente , que o Ministro expedisse Logo Logo 
ao Vice-Rei o Aviso ta l; qual eu requeria.

Assim se fez; e eu pelos motivos , que já disse , pres
cindo agora de fallar também sobre os eífeitos do ressenti
mento deste Ministro em consequência desta R eal, e tão 
prompta Resolução. Direi apenas o , que logo for preciso.

S. A. R. talvez para mais realce desta Graça , que 
acabava de fazer-me no Despacho , que eu pedia , teve a 
bondade de dizer-me na Audiência do dia seguinte ás oito 
horas e meia da manhãa em Queluz, o que havia passado 
á este respeito.

O Aviso foi expedido ao Vice-Rey no outro dia ; o 
qual mo communicou logo , dando-lhe execução miquella 
parte , que tinha lugar ali , e reservando o mais para a 
nossa chegada á Gôa.

Eu tenho comigo as certidoens authenticas deste reque
rimento , e Aviso ao Vice-Iley, &c. &c. &c.

Fiquei pois desde logo ás suas Ordens ; e correrão 
entretanto pela minha mão as Propostas dos Officiaes para 
a ín d ia , e varias Iqfürmaçoens, que se lhe pedirão da

()
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Secretaria d’Estado dos Negocíos do Ultram ar, e athé ala 
gumas como ex-Governador e Capitão Geral de Minas Ge- 
raes ; e assim ficamos athé á nossa partida para a Asia*

Partimos de Lisboa na Fragata Prineeza em Novem
bro de 1806. Deseitiba|c^mos aqui em 6 de Janeiro d» 
1807 , e fomos hospedes do Conde dos Arcoa, então Vice- 
Key do Estado do Brasil. No fim desse mesmo me» parti
mos para Asia, e chegamos a Gôa a ^4 de Maio depois 
de estarmos oito dias em Moçambique paia os necessários 
refrescos.

Ena Gôa depois dos primeiros arranjos, e rsfórmas, 
de que o Vrce-Rey acabava de da» Parte para a Corte y 
beat como de varios Negocíos , sobre que o Soberano vivia en
ganado (como he do costunue > ; appareceo cora as tristes 
noticias da retirada precipitada do mesmo Soberano com 
toda a Familia Real para o Brasil a funesta novidade, de 
que hum a Esquadra Ingleza .cominandada pelo Almirante 
D rory , hia tomar Maeáo , & desembarcar ali Tropas para 
a sua occupação ; e isto a tempo já , que todas a» mais 
Possessoens Portoguezas no Malabar ( inclusive Gôa ) esta
va© oceupadas por Tropas Inglezas , c Senhoras de todas 
as soas Fortaleza»,

Appareceo lambem lnima Carta do Governador, e Ca- 
JMtão* General de Macáo Bernardo A,teixo de Lemos e Fa
ria pedindo a escusa de hum anno de Governo, que ainda 
lhe reatava; © Successor, que o rendesse por causa de 
suas molestias : ( dizia elle ) apezar que ninguém acredi
tasse. . . .

Tinha pouco antes disto chegado já  o Avisa expedido 
ainda de Lisboa para o Vice»R,ey mandar logo o soecorro 
a  Macáo contra os P iratas, que erão já respeitáveis, e te
míveis nos mares proximos ao Império da China , e con
sequentemente á Macáo, onde já  não havião nem forças, 
nem meios para ao menos se lhes fazer resistência, por se 
ter exhaurido tudo nos ArmamentoSí de Fragatas , e Bri
gues, despezas, e soldadas dos annos antecedentes ,  istolie, 
desd© o hm de 1804, e  princípios de 1805 em diante só 
parai a defeza, da Cidade, sem que de tudo isto se tivesse 
brad© functo algum positivo. Eis kuma prova do serviço , 
que eu chamo ordinario; falta de amor da P a tria , © do 
ampr d» gloria. Quando na©: ha* hum homem de genio para 
emprehender, de energia para persuadir aos outros , e de 
coragem para executar, não se faz nada, que seja digno de 
Jbuvor. Tudo; he ordioaricr, e beati ordinario.
X Neste; Aviso mandava, S» A* li», que fosse a mesma
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Fragata, em que tinhamos vinda para a índia com o iBairp
qug podesse hir de Q oa, Tropa escolhida, e bons Offi» 
ciaes, &Lc. &ç.

No meio de tudo isto , e de tantos Offi ciaes Generaes 
de Mar, e Terra já experimentados , que havião então em 
Goa , entre Generaes de Provincias , Chefes , e Com man
tes de Corpos de Infantaria, Artilharia, e Legioens , e 
entre alguns , que tinhão sido já Governadores de Maeáo; 
fui eu de preferencia o escolhido para esta tão espinhosa , 
e difficili ma Tarefa.

Chamou-me o Vice Rey hum dia á sua Camara ( ca- 
mo costumava, quando queria ouvir-me em alguns Nego
cies de importância ) ; expoz-roe todas as terríveis circuns
tancias , em que se achava, ( P que eu já sabia ) e no fim 
de tudo , expoz-me a sua resolução, ( que e ra , o que eu 
ainda não sabia) de mandar-me para Macáo; sem animo, 
acrescentava elle , de me querer obrigar á isso.

Confiado eu nesta declaração, e em que file tinha 
com effeito a alma melhor, que he possível., que era o ho* 
mem maig sincero , que eu tenho conhecido, e que era; 
verdadeira mente meu amigo; respondi-lhe com a franqueza, 
do meu costume — Que me permittisse dizer-lha com li* 
berdade , o que eu pensava neste caso ; e então lhe expuz 
O segui.qjte. — Que eu principiava a  minha nova carreira 
n*Asia. Que todps es ta vão ( como elle sabia ) , cora oá 
olhos em mim , e nâp com boas vistas. Todos tinhão emu
lação , e ciúme dag honras, que elle me fazia , e da dis- 
tineção , com que me tratava, Que apezar das apparendas 
de talento , com que elle me guppunha ; eu me julgava 
sem a experience necessaria para o desempenho destas duas 
tão arduas Commissoes ( sobre o desembarque dos Ingle- 
zes, e sobre os Piratas ) além do trabalho , e das intri
gas , que eu hia encontrar na opposição sabida , e costu
mada do penado, e Quvidgr, mortaes inimigos de todos 
Q9 Governadores., a quem procuravão sempre intrigar, e  
perder , ou pelo menos malquistado na Corte, Que isto não 
combinava com o que efia me tinha, segurado a  respeito da 
Secretaria do Justado, e de vivermos sempre juntos, Que 
eu não me julgava ainda .háb il, e proprio para desempe
nhai? similhantes emprezas, que aJ4m de serem dlffipeis por 
»m  natureza, es eirmnsMmiias, em que noa acha*
vamos, tornavão impossivel o seu desempenho, Que elle 
pois sendo t |o  m«eii amigo > eome e ra , não devia aacrifi- 
car-ip#, e em hu I®# o#ça&üo tal ? que ede mesmo reconhe
ç a  eãç hgvei p o i ^ M a i  par» fé tm  gÇs&. alguma * qaq
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me fizesse honra , e que ao contrario era para antever-se, 
que eu corria velozmente á minha desgraça ; e que em fim 
todos os descontentes peia preferencia havião de attribuir o 
mao exito destas duas Commissoens importantes á escolha 
imprudente , que elle tinha feito da minha pessoa. Evitar 
pois tudo isto dependia da mão delle; e eu lho merecia.

A resposta , que me deo , eu não posso , nem devo 
proferi-la toda. E só sim , que concluio dizendo-me — Que 
por estas mesmas refilexoens todas , que eu acabava de fa
zer, era eu mesmo o , que devia h ir; e a quem elle julga
va mais digno, e mais proprio; e que o interesse publico 
exigia, que eu fosse, -Que a nossa separação era contra elle; 
pois que interessava tanto na minha companhia , como eu 
bem sabia. Que se eu fosse infeliz no resultado da minha 
Cornmissão a respeito dos Inglezes, ficava a seu cargo o de
fender me , e expor á S. A, R. todas as impossibilidades , 
ou difficuldades, que eu tinha encontrado naquella empre- 
za ; que quanto á outra elle me mandaria os soccorrcs ne
cessários , e Officiaes de Mar , e de Terra , em que eu me 
pudesse confiar. E em fim , que eu confiasse nelle do mes
mo modo , e com a mesma firmeza , com que elle confiou 
sempre, e confiava tanto em mim : e por ultimo, que o 
Estado, e elle me tnerecião bem este sacrificio.—

Caleb m e, e obedeci com a devida satisfação exterior. 
Só Deos sabia o , que se passava no meu coração em todo 
aquelle tempo antes da minha partida. Eu aproveitando a 
occasião fiz ver isto mesmo publieamente no dia , em que 
com toda a formalidade jurei Homenagem. Conversamos de
pois disto muitas vezes ; mas erão sempre repetições das 
mesmas coisas.

Eu tratei logo de rever tudo , quanto havia na Secre
taria do Estado a respeito de Macáo. Revi todos os livros ; 
e felizmente achei tudo na melhor ordem possivel. Porquanto 
todas as materias de cada hum anno inteiro se achuo ali 
chronologicamente encadernadas ém hum grosso , e grande 
■volume, contendo methodicamente os Officios Originaes do 
Governador, do Senado, e do Ouvidor , e a Copia au
thentica das respostas nos respectivos Lugares; ou a de
claração de não se lhe ter respondido. O que me poupou 
grande trabalho ; pois que por esta razão pude fazer sem 
maior custo todos os extractos necessarios para me reger 
cm consequência.

Munido de tudo isto ; das Instrucçoens por escripto , 
c vocaes , &c., parti por terra de Goa para Bombay acom
panhado ja  de huma Guarda de Tropas Inglezas , e de
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huma comitiva de mais de sessenta pessoas 5 que despedi 
em Bombay.

Ali embarquei no Navio Elphinston , que parecia huma 
Náo. Cheguei a Macáo, liavião já quatro dias , que as Tro
pas Inglezas tinhão desembarcado ; e estavas senhoras de 
todas as Fortalezas menos a do Monte, em que não entra
rão com a minha chegada ; e que he a maior, melhor , 
inais bem guarnecida , e no centro da Cidade , em lugar 
elevado.

No dia seguinte h minha chegada fui visitado pelo Al
mirante Drury, acompanhado de todos os seus primeiros 
Officiaes da Esquadra , e do Com mandante em Chefe das 
Tropas de terra com os respectivos Officiaes.

O Almirante entregou-me então em mão hum Memo
rial sobre differentes objectos , o qual conservo em seu Ori
ginal. Passado este d ia, e o seguinte, em que eu o visitei, 
entramos logo em materia.

No fim de dois mezes ou pouco mais concluio se este Ne
gocio por hum Tratado de 4 Artigos, as Tropas Inglezas 
evacuarão a Cidade; e a Esquadra, que tinha ali aportado 
a 10 de Setembro , fez se á vella para Bengalla em 19 de » 
Dezembro.

Conclui felizmente, e na maior amizade com os In- 
glezes este tão importante Negocio , tinha apenas decorri
do pouco tempo, quando por causa dos mesmos Inglezes me 
sobreveio outro de muita importância, e não de menos 
transcendência, que foi a prisão do Padre Rodrigo por or
dem do Madarim em consequência da que tinha recebido 
do Suntó , ou Vice Rey de Cantão, para onde devia ser imme- 
diamente remettido o dito Padre.

Em meia hora se vio o Mandarim cercado por M ar, 
e por Terra. Tudo estava em Armas ; e tudo prompto para 
o primeiro signal. Em pouco mais de huma hora o Padre 
Rodrigo me foi restituído. Este facto só póde ser avaliado 
por quem sabe toda a historia dos successos entre o Go
verno Chinez , e Portuguez. Os Inglezes o publicarão em 
todas as suas folhas'da maneira a mais gloriosa possível.

Continuarão ainda por muito tempo as pretençoes do 
Governo Chinez contra o-s Inglezes, e entretanto algumas 
contra nós. Eu fiel ao Tracta d o , que tínhamos acabado 
de fazer, e em consequência dos vínculos tia nossa estreita 
amizade , e alliança contra o Inimigo c o mm um , defendia 
igual mente tanto a nós , como os nossos Alliados, Oppuz- 
me em fim a todas as pertenções do Governo Chinez sem 
annuir jámais á alguma. Acabei por merecer «do Suntó , ou



Fiee-Bey ide Cantão o enviar*me por duas veies ricos, e 
lindos presentes ( em publico apparato ) ; visitas dos Man? 
darins, respeitos , consideraçoens , è honras , que nunca se 
íizerão a Governador algum de todos os meus Predecesso
res, e nem aos que me suceederSo ; que forao todos ao 
contrario tratados por elles desgraçadamente no mesmo pé, 
çm que tiphão sido todos os, que me tinhão precedido, Isto 
i e  huma inova Irresistível., de que Q respeito dos Sobera
nos, e o bom exito de seus negocios dependem muito do 
caracter daqueUes, que o representão.

Desembaraçai) pois felizmente da primeira Commis- 
llo  , e de outros males successivos , que aquelle grande 
mal tinha arrastado com sigo , ammebme para a segunda ; 
* entrei logo em Projectos de fazer alguma coisa, que nos 
desse gloria.

Ora a retirada das Tropas Ingiezas , e ausência da 
ÍJsquadra , cuja presença tinha, afugentado para longe 
os Piratas , deixou,lhes desembaraçados os mares proximos 
para as suas erueis operaçoens ; £ começarão de noyo ain* 
da mais barbaramente as suas hostilidades, As Costas vm- 

# nfias fqrãp invadidas., saqueadas, e ás vezes com muita, 
mortandade por causa de alguma resistência, que encontra* 
vão. Nãp se perdoava então a meninos , nem mulheres. 
Tudo se levava a ferro , e fogo.

Estas tristes noticias da vão-se-me tpdos os dias. E  a 
defeza de huma Cidade, por que eu era responsável, obri
gava-me a tomar medidas muito serias.

Propus ao Senado o armamento de huma Fragata m  
menos para eu ppder dar então algumas providencias se
gundo o meu piano; combinando a sua força com a do 
ffyigUe Çarlota, e Eorcha de Guerra para alguma empre
ga. E logo lhe expuz também , que nãp se fazendo isto , 
eu passava a tomar outras medidas de mera defeza, e se
gurança, que poderia inçommodar os Cidadãos.

O Senado, e Ouvidor, q mais aythorisado dos Vogue* 
d&lle (nos doif Negocios de Fazenda , e de China, em que 
o Governador hp^ o Presiitepte) de açcordo com os meu# 
Auteçessores tinhão exhaurido o#, dinheiros doa Cofres em 
Armamentos de Fragatas , e Brigues , que sustentarão desde 
<È8. fins tie 18(14 athe a minha çhcgada, çm que desamarão 
por ultimo a Fragata Clisses, e % pozerãp em leilão, hcan,-
4 o só 4« >’catP o Prigoe Prinoeza Car lota, o Mmst

E o mais lie , que %© espado de tanto* anpos nero 
tfnha tirado proveito arlgum positiva. d$. #mi|ha#tf Árma*

#m. m m m  wm mm í o « g  dm-
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quanto a mim de sobejo) se t in k  livrado at Cidade de sui
to», e receios, com que quase sempre se w v » «  de noite , 
( o que succeseivameiite aconteceo por oito dia») oe assusta* 
dores sons de rebates, com que os meus Antecessores mos- 
travão st sua vigilância f e provideuicias. Isto não aconteceu 
nem buma só tez no meu Governo. Seria talvez por não 
ser tão vigilante , e providente ? ? ?

Exhauridos os meios, (como elles me diziao) tinhão 
recorrido á S. A. R. o Principe Regente para lhes mandar 
os precisos soccorros,, mostrando-lhe o perigo , em que se 
achava a Cidade,, e a falta de meros para a sua defeza. JE 
como em resposta da Corte se lhes enviasse por copia O 
Aviso, que se tinha expedido já ao Vlee-Rey do Estado, 
para este lhes mandar Navios de Guerra, Tropas com bons 
Oflaeiaes &c. &c. opposerão-se unanimemente á minha Propos
ta , dizendo*me que eu esperasse por estes soccorros , que 
não poderião tardar. Esta materia era Negocio de Fazenda, 
muito critico para todos os Governadores *y cedi portanto ; 
mas entrei logo em outro plano, que só dependia de mim, 
e que veio a ter effeito.

Entre tanto forjou o Senado, e Ouvidor o projecto de 
mandar a esta Corte a mesma Fragata Ulisses, que o meu 
Antecessor de ac cordo com o Senado tinha mandado des
arm ar,. e por em leilão antes de eu ter tomado posse do 
Governo.

Isto, que eu tinha embaraçado Logo, que tomei posse*, 
não me conveio depois Levar avante , porque dando se-lhe 
pelo voto geral do Senado o destino de vir directamente pa
ra aqui em consequência da passagem de S. A. K. para o 
Brasil, cedi dor meu projecto, porque previa, e queria pre
venir as consequências de buma intriga perigosa , e mesmo 
fetal *p»r» mim em sim i than te conjunctura, se eo impedis
se a sua vinda, para o que bastava só huma palavra mi
nha. Convim por tanto no sinistro , mas lisongeiro projec
to do Senado; e athe nomeei para isso o Official ele Ma
rinha, que me requererão para Commandante. O resultado 
mostrou , que foi muito prudente, & muito util pam mim es
ta minha condescendência.
; Logo porém , que se fez véla a  Fragata Ulisses, pua 
em pratica o outro plano, que entre;fautor eu* tinha em vis
ta na íórma do meu costume; o que não- posso fazer por 
burn modo, tento faze-lo- por outro; e quando não posso» 
fazer aquillo , que projecto, e para que os meios me fakão, 
passo a outro projecto analogo, para que eu> tenho os meios. 

A.’ força deste meu novo plano fqu#* fói* regimentaU
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Milícias , &c. ) , cederão logo as opposiçòens do Senado , 
que eu tinha encontrado no principio ; e eu conclui então 
tudo , quanto eu queria exactamente , como tinha projectado.

Consegui pois o Armamento de liuma Fragata ( e mais 
se eu quizesse ) , que substituisse a Fragata Ulisses: e o 
mesmo Navio Belisario , que o seu Proprietário , o Mar 
e Guerra Caetano Antonio de Campos me tinha offerecido 
para vir corn negocio seu ao Rio de Janeiro , trazendo os 
Officios do Governo , e do Senado , e que este não quiz 
então acceitar ; foi o escolhido para supprir a falta da Fraga
ta ; e em poucos dias ficou prompto , licenciando eu os Mi
licianos , e dando baixa á alguns.

Humti fímpreza hostil do Inimigo , que interceptava a 
comrmmicaçao de Cantão com Macáo , o seu Commercio , 
&c. &c. , e que me achava já disposto , e com boa vonta
de , obrigou-me a força-lo a deixar aqueila posição tão 
vantajosa , que tinha tomado , e que tanto prejudicava as 
duas Cidades. Por necessidade pois tentei huma surpreza. 
Apezar desta urgência , e dos nossos interesses não tive 
sobre este objecto em similhante conjunctura nem hum só 
voto do Senado, apezar de ter precedido huma representa
ção communicada em Chapa pelos Mandarins do Destricto, 
que na fórma do costume , e das Ordens foi lida , e tra
tado o assumpto em pleno Senado.

O maravilhoso successo desta minha empreza, que to
mei sobre mim ( pois que todos a julgarão temeraria ) e 
para a qual expedi a Ordem em 11 de Septembro , foi o 
passo venturoso, que abrio o caminho para o Tractado com 
o Governo Cliinez , e consequentemente para a Armamento 
de huma Esquadra , para á qual deveria concorrer aquelle 
Governo com certa somma de dinheiro, &c.

tez-se logo o Tractado , para que já não houverâo as 
duvidas do costume ( talvez, porque eu athé tinha previni- 
do isso ) ; e foi ratificado em Novembro.

Mas não obstante o que entretanto se passava, eu fui 
continuando , ainda mais animado , nas minhas emprezas ; 
pois não me convinha deixar de perseguir sempre o Inimi
go , embaraçando, impedindo os seus projectos , fazendo-lhe 
ao mesmo tempo todas as hostilidades , que podia ; e athé 
para nao estar gastando tánto dinheiro, e tempo debalde.

Neste meio tempo forao se armando os Navios , e ser
vindo logo. As emprezas á proporção das forças, que acres* 
çião.

A Esquadra no mez de Novembro estava toda prom
pta 3 e em movimento. Foi então, ( e assim se póde dizer)
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que principiou formalmente aquella Expedição. De continuo 
se procurava o Inimigo , fosse qual fosse a sua posição; 
e houverSo combatesr bem renhidos ;. pois que nos anterio* 
res era só fazer mal , e retirar.

Entretanto', que eu só com as vistas do bem publica, 
e da gloria da Nação me dirigia tão viynmente aos fins , 
para que tinha sido escolhido ; o Patronato do Viscond* de Ana- 
d ia ,  qfte ob , e subrepticiamente (quero dizer *sem perdão , 
netn livramento , occultando tudo a S. A. R. ) tinha feito 
já  de Lisboa entrar de novo na Serviço o meu Anteces
sor , (que estava fora delle perto já de vinte a n n o s ) ;  conepr- 
rendo com mais força nesta Corte logo , que elle aqui chegou.

Este Ministro por Informaçoens particulares de F ran
cisco Antonio da Veiga , ex-Governador da índia , a quem 
o dito Visconde tinha st^bstjtuido o cuidado de prqteger 
em Goa a Bernardo Aleixo , empregando-o em Governos ; 
e cujo ex-Governador voltava- da índia á esta Corte , (ho
mem com quem eu nunca servi ) ;  expedio em consequência j 
hufna Carta Regia ao Vice Rey (*) tanto ã favor do dito Ber
nardo Aleixo, como de Pai parj, .filho, além da atíeição 
additional , que lhe tinha* pela apologia de sentimentos na 
vida nupcial o que elle* sabia muito bem , porque a" mu
lher , e a filha de Bernardo Aleixo , se tinhão retirado da 
sua Companhia para Lisboa. Omitto os moqvag, e modo, 
porque se .retirarão , e as amizades do Visconde.

Nesta Carta Regia expedida pelo dito Visconde de Ana- 
dia ao Vice-Rey declarava S. A, 11 o P. Re que fazia a 
mercê de reconduzir no Governo de Macáo a Bernarda Alei
xo pof mais tres annos , que principiarião a correr dep ns 
de findo o ultimo do primeiro triénio’, porque tinha sidq 
provido. E  ordenava em consequenda ao Vic^-lley, que o 
deixasse continuar no Governo. E que se tivesse havido 
alguma Nomeação ficasse entretanto sent jefFeito para o fim. 
de que elle continuasse qo sobredito Governo, (k )

Ora apezar de que nesta Carta * Regia não se dissesse 
nem huma só palavra a meu respeito , nem de qualquer 
outro Governador, que estivesse já de posse do Governo; 
pois que da mesma Carta Regia se via , que aquiilo , que^ 
S. A. R. ordenava, era só na supposição de estar Bernardo 
Aleixo ainda no Governo , e por ,isso mandava ao Vi ce
l l  ey , que o deixasse continuar nelle ; e além de tudo isso , 
que eu linha, sido Empresado em occasião espinhosa, e 
critica, e etn consequência tie Ordem positiva de o. A K. , 
que tinha anteriormente determinado ao Vice-Rey , q u e ,me 
empregasse segundo o que elle julgasse' mais conveniente ao
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Estado ; o que muito èxpressaménte se declarou na minha 
Patente de Governador e Capitão Geral por tres annos ; 
apezar pois de tudo isto, e das reflexoens ponderosas do 
Chanceller do E s tad o , e do Desembargador Diogo Vieira 
dfe Tovar e Albuquerque, que então era o Secretario do 
Estado da India , que instavão para que o Vice-liey me 
deixasse acabar o triennio , porque eu tinha sido prpvido 
( o  que tudo depois do meu rendimento se fez mais»claro, 
e evidente pelo Officio do respectivo Ministro* d’Estado o 
Conde das Galvêas em data de 19 de Maio de 1810 ) ; ape
zar A torno a dizer ) de tudo isto , o Vice-Rei já receoso 
das intrigas da Corte ( que todavia progredirão sempre} ; 
e mesmo por ser meu particular amigo , como todos sa- 
b iã o , e á cuja amizade se poderia maliciosamente attribuir 
a falta de cumprimento da sobredita Carta Regia ; e em 
fim para ter-me com sigo em G oa, cotfio elle me dizia na 
ionga Carta, que particularmente me escreveo , e como 

•  sempre, toda do seu punho ; mandou por todas estas ra- 
zoeiqs render-me por Bernardo Aleixo , que devia passar, 
como passou, ern Navio.de Vias^'á Macáo ; e mandou en
tão juntamente com elle em soccorro á Expedição contra os 
Piratas hum excellente Brigue de Guerra , hum Comman- 
dante em Chefe para a Esquadra , já antigo Capitão de 
M ar, e,Guerra da Marinha de Goa, homem experimenta
d o ,  e que tinha sido já Governador de T im or; e para 
Com mandante da Tropa a Augusto Pinto com a Patente 
de Tenente Corônel, que lhe deo o Vice-Rey por esta oc- 
casiao , &e. &c. &c.

Chegou tudo a Macáo , quatro mezès depois de ter 
eu já concluído felizm'ente a Expedição com a entrega total 
dos Piratas ;* e  por consequência ficarão desapontados ern 
grande parte os Planos dos Argonautas , que se dirigião á 
nova. Colchos cora as vistas do cobiçado Velofino. Augus
to Pinto voltou para Goa a commandar as mesmas quatro 
Companhias de Granadeiros Portuguezes , ( que foi só o 
que fez ná^India ) e debaixo sempre do Commando *em 
Chefe dos Coronéis Ingíezes , e com soldo também dos mes- 
jnos Ingíezes ; e nesta occasião debaixo do Commando do 
meu amigo , o Coronel O g g , ( C h a m b e r la in  do Principe 
Augusto, Duque de Sussex ) que era então ern Goa , quem 
Gommandava em Chefe as Tropas Britânicas. Foi ellé o 
iiftiço, que lucrou, e muito nesta viagem á Macáo; porque 
além do Posto de accesso , que antes de partir obteve do 
Vice-Rey, o Conete de Sarzedas , conseguiç ali do Ouvi
dor Arriaga certos arranjos para a. sua fortuna > que não



lhe custarão m ais , que dar-se por amigo se u , e inimiga 
jm.eu (/) , e athé do mesmo Conde de Sárzedas , seu Bem» 
feitor! ! ! . . . .  Inimigo deste ao ponto de fazer á sua repu
tação nesta Corte ps maiores insultos, e hostilidades; che
gando a desacredita-lo aqui publicamente athé para com os 
iseuíf proprios Parentes ! ! ! Omitto quanto me diz respeito; 
porque elie nunca me deveo ( directamentç a mim ) obriga
ções algumas, e dava-se por amigo publico do meu inimi
go mortal. Por tanto eu p desculpo:nisto. Mas não posso 
desculpa-lo de atraiçoar a pessoa, e minar a honra do seu 
Bemfeitor ! !*! Para pilgar-se da conducta de qualquer ho
mem , njio sao’predisos outros Certificados: este ( no meu mo
do de pensar } he decisivo. Apezar de tudo isto he tal o 
meu coração , que ainda senti a desairosa maneira, por que 
d ie  se yio obrigado a sahir deste I m p e r io ! . . . .  Mas elie 
tem a seu favor a Protecção dos ínglezes, e com eila ha 
de 'obter grande augmento ern Portugal.

O Mar , e G u erra , que hia para commandar em Che
fe a Esquadra de Macáo , foi de todos o mais infeliz. Succe- 
deo-lhe tudo ao contrario ; porque suppondo ( como èra 
de suppôf) que a Expedição duraria poi* muito tempo , e 
que talvez nuncat se acabasse, como julgavão quase ;odos 
quer em Macáo,' quer em Goa ( e de certo assim succede» 
ria I I I . . . . ) tinha por isso vendido ali o ,  que .tinha , ou 
pôde vender, para ir residir com toda a sua Familia em 
Macáo. Este bom homem ficou inteiramente arruinado ; e 
athé cuido , que morrera de paixão pelo grande tanstorno 
do seu Plano , e desgostos , que soôreu com o meu Suc
cessor não obstante o t$rem sido sempre amigos, e Colle
gas , &c. O maldito interesse não só faz perder as amiza
des ; nms athé toma ps amigos mais antigos ( que dizem 
ser os .melhores ) em irreconciliáveis I n im ig o s ! ! ! . . . .  Isto 
porém nãô he de admirar; porque a èxperiencia tem mos
trad o , que os amigos mais intimos, quando se torreão ini
migos , são os peiores , que lie possível. Em que perigo 
estarrüs, thé quando temos amigos !

E u , que nada tinha de particular cpm este homem -des
graçado ; mas que rne compadecia delle , e d.a sua honrada , 
numerosa família nas terríveis circunstancias, que me repre
sentou elie mesmo-, sómente para eu fazer sciente de tudo 
ao yice-Rey ; e á cuja ordem elie se achava já prezo pelo 
meu Successor; todavia fiz logo tudo , quanto pude , para 
valer-lhe ali mesmo.

Pi áncipiei por pedir ao meu Successor , que relaxasse 
a prisão , concedendo-itíte homenagem, debaixo da qual pp?
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desse hir , como lhe conviesse para Goa, sendo, como era, 
hum Official tão graduado , e de honra. Disse lhe mais , 
que eu também tinha de partir para aquella Capital em 
Navio do meu gosto , e que eu responderia pessoalmente 
ao Vice*Rey por tudo aquillo , que elle r\a qualidade de 
Governador fizesse á bem daquelle Official em conseqüên
cia dos meus rogos. . , >

Deste modo pois partio este infeliz homem sem a fa
milia para (doa ainda,, antes de mim. Escrevi ao "Vice-Rey, 
dando d lie conta de tudo. Chegou a G oa; e apenas se ap- 
presentou em Audiência, disse-lhe o Vice-Rey — que não 
tinha dado ordem alguma para a sua prisão ; e por tanto , 
que desde já estava em sua liberdade , &c. *

O meu Successor, segundo o que levava em vista ain
da se quiz envolver em assumptos da Expedição apezar de 
concluída. Mas huma resposta Official do Vice-Rei ( que 
tenho por Certidão authentica), cujas terríveis expressoens 
omitto por favor , e não me ser preciso referidasdesapon
tou de todo as s.uas vistas, e o reduzi o a hum profundo, 
e Vergonhoso* silencio.

Eis aqui* conto me queria elle pagar o grande’ beneficio 
que lhe fiz de não querer tomar logo Posse do Governo, 
quando lhe fui succeder , só para o fim ( principal ) de o 
encaminhar primeiro a fazer certas coisas , que o justificas
sem a respeito da reprehensão forte, que tinha recebido do 
Vice-Rey ( m) , em consequência da representação Official do 
Governo Inglez sobre as intrigas, que elle promovia con
tra este com o Governo Chinez-, e para eu ter então ra
zões , em que me fandasse para #screver em seu abono 
quer ao General de Bengala, como fiz logo no primeiro 
Officio, que lhe dirigi (w) , quer# ao mesmo Vice-Rey. 
Passos «stes meus , que o Vice-Rey muito , e muito me 
louvou no seu Officio N.° 1. por-serem dados ^ te s  pas
sos muito fóra do ^pornmum entre os~ Successores, que sem
pre querem erguei* tropheos sobre a mina , e descrédito 
dos seus Antecessores. Eu tenho athé disto os Docurtlentos 
authenticos. •

Voltou pois para Goa tudo , o que vinha em soccorro 
para a Expedição. E eu que tenho assentado não embar
car, senão com todas as commodidades possireis , apezar 
de ter» a passagem em Navio de Guerra , espêrei Navjo a 
meu contento, participando entretanto, ao Vice-Rey, que a 
Parte circunstanciada, que eu tinha segurado enviar-lhe, eu 
mesmo a daria pessoalmente com todos, os Documentos, 
que eu tinha em meu poder; vist(J que eu já tinha sido



*

endi do , e voltava para a Capital, onde elle ordenaria, o 
rquejulgasse mais conveniente.

Chegando a Gòa dei lhe vocalmente huma Parte cir
cunstanciada , appresenlandodhe todos os Documentos, que 
liavião. Ordenou.me então , que lha desse por escripto para 
ser enviada á presença'de S..À . R. o P. ft!

Esta parte Officialese circunstanciada, que dei por es
cripto ao . Vice-Rey , que foi enviada á Corte com todos os 
Documentos por copia , ( ficando os Originaes na Secretaria 
do Estado da ín d ia ) , e que no aniio de 1817 prometti ao 
Doutor Viceqte Pedro envia-la daqui , para «publicada ,no 
seu Periodico ; he esta mesma Parte , que cfra appresentp , 
como base fundamental desta Memoria ; e que faz o obje
cto do Artigo I I I . , que he .agora o què se segue.
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A R T I  a o  III
«  •' •* * -  '  V.

_  _ . , m
Este Artigo contém sô a Parte Official, c circuns

tanciada ; acompanhada apenas da Orjiem de.
S, wd* R. o P. R. — f id . pag. xi.

*

Parte Official ? e circunstanciada.

J l l .? ?  e E x . m0 S r .

O  Rdena-me V. Ex. em consequenda do meu Officio 
N.° 4 desta Monção , que eu dê por escrito liuma Farte 
circunstanciada sobre a Expedição de Macao contra os* P i
ratas Çliinas , principiada por mim «no meu Governo , e 
concluída nelle íelismente.

Esta Expedição foi tão extraordinaria no seu resulta
do , como o foi na sua origem.

O feliz encadeamento de circunstancias favoráveis ao 
mesmo tempo, que submjnistrava novos , e mais interessan
tes projectos, produzia hum certo calor, que animava á pô- 
los em pratica apc-zar das difficuldades já reaes , e já fa
cticias, que ordinariamente se encontrão em objectos tão 
complicados 3 como este, e de huma tal natureza, em que 
as responsabilidades andão á par da sua importância ; e 
que assim , como pode em hum momento decidir da gran
de fortuna de hum Vassallo ; póde também produzir em 
hum instante a sua ignominiosa desgraça (n a o  obstante as 
melhores intençoens ) , e muito principalmente em tempos , 
eai que ordinariamente se avalia boa , ou má a combinação 
dos súbditos segundo o bojn x ou máo exito das suas ope- 
raçoensf^ *

Mas animado eu com o Officio de V*. Ex. em data 
de *3 de Maio de 1809 sobre differentes objectos puz todo 
o meu cuidado ena nao perder momento favoravel dissipan
do os embaraços , -e prevenindo-me (ainda que sem maior re
ceio ) contra os que»tentavuo distrahir-rne das melhores corn-
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binaçoens já com sonhadas quimeras , já com' responsabili
dades ? com que eu era ameaçado no. caso de algum desa
gradável resultado j o que apezar de me descontentar mui
to , e carregar-me de affiicçoens ,* bem longe de me desa
nimar, me obrigava á maiores esforços , e diligencias para 
conseguir liüm resultado ,, que parecendo apenas possível a 
principio , se mostrou logo depois provável , e a final setn 
duvida : combine-se o resultado com o que disse o Desem-* 
bargador Ouvidor no fim da sua referencia em Vereação 
de 16 de Septembro. N.° 1*

O que eu agora vou expor a V. Ex.* provará tudo o , 
que eu tenho dito athé aqui ; e tudo , o que eu expozer", 
achará V. Ex. comprovado com os tres generos de Docu
mentos authenticos , .que vão juntos ; que São as proprias 
originaes Partes-do Commundante em Chefe dos Navios ar
mados, José Pinto Alcoforado , athé N.0 5 3 , a Collecção 
de todas as minhas ordens sobre este assumpto athé N . 53, 
e as Vereaçoens em Senado ; tendentes a este mesmo Ar
tigo athé N.o 21. ■

 ̂ • Mas para se fazer huma ajustada idéa desta Expedi
ção , do encadeamento das circunstancias , que nos comlu- • 
zirào a I'lla , e se poder ao mesmo tempo avaliar melhor 
a sua jmportancia julgo indispensável principiar por expôr 
a V. fíx, ; o estado de forças, em que estava aquella Ci
dade, quando tomei Posse do Governo.

Antes de partir de* Lisboa a Fragata Pfinceza do Bra
sil , em que tive a* honra de acompanhar a V* Ex. para 
ser Empregado neste Estado pelo Real Avizo àe 23 de 
Julho de Í805 ; tinhao ja sido presentes a S. A. R. as. 
criticas circunstancias , em que se achava Macáo pelo aug
mento , e força dos Piratas de maneira , que nSo obstante 
o anterior armamento de hum Brigue de Guerra , e de lm- 
jna Fragata , que já ali existiao á annos para a defeza da 
Cidade; Julgoit o mesmo Augusto Senhor necessario acu
dir lhe além disto com cefitq e cincoenta , a duzentos Sol
dados Europeos , e coin a mesma Fragata Prínceza , em que 
viemos ; o que melhpr consta do Real Aviso de 13 de 
de Março de 1807, expedido á V. E x . , ( e  também por 
copia a Macáo ) e recebido , quando aqui chegámos , ainda 
antes de eu ter a honra de ser nomeado Governador da* 
quella mesma Cidade ; e pelo qual se vê mais , que 8. A.
R. se propunha com similhantes soccorros a dar aos Chi
nas hurna idea dq nosso-poder, e valor ; (formaes «palavras, 

•do nosso Augusto Soberano).
De tudo isto se pódõ melhor agora concluir, quaes se*
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m o  as criticas circiistancias , em que se acljava Maecio , e 
qual era então a força dos Piratas , quando já não basta- 
ta  para suste-los , e defender a Cidade o Brigoé, e a Fra
gata , que já tinhíiQ d’antes ; sendo lhe precisas as de mais 
forças , com que S. A. li .  julgou á proposito socorre-la 
de novo ! ,

Fui nomeado Governador ; estavao promptos os possi» 
te is  socorros para hirem comigo; mas infelizmente, quando 
tinha, de partir, succedeo a perda do Navio Thereza, e por 
isso -com o transiorno , que cauaou nem for o socorro da 
gentej na forma do Avizo , nem foi a Fragata Princeza , 
que logo depois da chegada a este Portü encalhou , e se. 
perdeo; nem foi ultimamente o Brigue S. João  , que já 
estava prompto para partir.

Fui pois eu só para Macáo , e em hum Navio Estran
geiro j aonde depois de toínar Posse do Governo no meio 
ainda de algumas perturbações , consequências , que resul
tarão do Desembarque, que ali fizerão as Tropas Britânicas 
( e para cujo reembarque trabalhei , como sabe V. Ex. ). 
procurei pelas forças Armadas, que eu tinha id é a , que 

* existião; e então soube cpm bem magoa minha , que a 
Fragata Ulisses se tinha desarmado depois da minha chega
da pelo motivo que fiz presente a V. Ex. naquella Mon
ção,, (bem'como á S. A. R.) e que até já tinha sido pos
ta em Leilão.

Como poréin ao tempo , que tomei Posse do Gover
no não estivesse vendida . oppuz-me então á venda , por 
isso, que não só existião aislda os mesmos idênticos moti- 
•vos j porque ella tinha sido armada ; mas até estes tinhão- 
se âugmentado extraordinariamente , fazendb-se os Pi ratas 
cada vez mais poderosos e soberbos *com as decididas Vic
torias , que alcançarão dos Mandarins , tomando-lhes tan
tas Embarcações de Guerra } cheas de munições, e de gros*. 
sa Artilharia. '

. Por este tempo lie , que. se Huscitou mandar o Sena- 
. do- a dita Fragata Ulisses para o Itio de Janeiro apezar 

que Caetano Antonio de Campos , morador antigo daquèl- 
la .Cidade, ofíérecesse o seu Navio Belisario para hir á 
nova Corte com sua propria negociação , levando as Vias , 
e o mais, que quizesse o Senado; e como não foi possí
vel deferir-se á esta pertenção ; nestes termos eü (não obs
tante a evidente necessidade . da Fragata Ulisses) julguei-me 
com tudo nas circunstancias de a* deixaf h ir , para livrar- 
me de maiores comprometimentos ; muito mais , quando se 
tratava (ao que padecia) de hum objecto tuo sagrado, comp
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«rã o de hir felicitar ao Nosso Amável Aumtsío Sobe
rano. °

Passada a effervescenda, abertos pouco á pouco os 
olhos ao Senado, e continuando a instar íbrlemente os ur
gentes motivos para se ter mais ( além do Brume) hum 
Navio Armado pela necessidade de huma Guarda Costa, 
stccordou emhm o Senado , ern que se armasse com eííeito 
a quelle mesmo Belisario, que tinha sido offerecido para hir 
a,(i  .? de Janeir° ;  m as, emquanto elle se apromptavn , 
erao ja com a falta da Fragata Ulisses tantos os insultos 
dos liratas por aquelles mares, e Costas adjacentes, que 
com razao se receou tanto a Cidade ? que me vi obrigado 
íi reiorçar a Guarniçao das Fortalezas com Soldados Mili
cianos , tendo occasioned© a interina falta da dita Fragata 
°  padecer muito Macáo , bem como Cantão no giro° do 
seu Commercio ; como se pode ver das Vereações respec
tivas , chegando até nesse tempo a ser a preza do pelos Pi. 
ratas , hum Brigue Português de Antonio Botelho Ho- 
inem , Governador de T im or, e atacados á vista da Cidade 
a guns Navios Estrangeiros, que forSo ulümamente protegi
dos pelas nossas Fortalezas. °

Forãose augmentando os insultos; as Costas batidas, 
saqueadas ; importantes contribuições impostas ás Povoa- 

çoes, que com medo das^ barbaras mortes, que vião dar-se 
liorrorosamente aos outros, as pagavão promptamente.

Lntão^ os nossos dois Navios , Brigue , e Belisario se 
i-econliecerão não só uteis ; mas indispensáveis para o res
peito , e defeza da Cidade , e para a Protecção do Com* 
rnei cio , dando, como davão, frequentemente Comboy com 
grande gloria nossa , não só ás Embarcações Chinesas ; mas 
também aos Navios Hespanhoes, Americanos, e aos mes
mos nossos Aliados Inglezes ; continuando depois na Guar
da Costa; para o que eu já tinha dado ao Commandants 
por escrito as necessarias InstrucçÕes,

Chegai ão em fim os Piratas pela sua quantidade, e for
ças a senhorearem-se dos Canaes de Wampü ; e então em 
consequenda de huma representação feita pelos Chinas á 
Cidade , e das circunstancias , que occorrião ( apezar de 
Ordens Superiores , que me embaraçavão de algum modo 
a faze-lo) expedi a Ordem positiva N.® 3 .s em data° de 7 e 11 
de Septembro de 1809, para serem batidos os Piratas, e 
se desembaraçarem os Canaes , que tinhão já occnpado,

Quiz^ Deos Nosso Senhor , favorecer os seus Portugue- 
7>es! Queira V. Ex, ver a Parte , que deu circunstanciada- 
í&eiite o Commandante em data de 17 de Septembro, reíe-

S '
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rincTo o cazo do memorável dia 15. Eis-aqui o primeiro pas
so,. que abrio a Estrada para esta E xpedição; e (q u a n to  
a mim) o que deixou também as sementes para a conclu
são mais feliz , do que se pertendeo no Tratado.

Os nossos dois Navios sómente Brigue , e Belisario , 
o 1. Co mm andado então pelo Capitão da Artilharia (hoje 
Major) José Finto Alco fora do ; e o 2 ° ;  pelo Primeiro 
Tenente do Mar , Theotonio da Silva Braga , fizerão tal 
estrago nos Inimigos , que não só deixarão com effeito- 
Livres , e desembaraçados os ditos Canaes para o Com
mercio ; mas ficou desde então arraigado nos corações dos 
Piratas hum certo te rro r, que (quan to  a m im ), o julguei 
sempre huma das principaes causas para as successivas Vic
torias e nesta occaziâo até ( para maior gloria nossa ) o 
Commandante de huma Fragata Ingleza , que accazo ali se 
achava , ’faltou ao que me tinha prometido : não posso dei
xar de dizer a V. Ex. , que-—.............................. ............... ..

0 s  .C h inas, e Mandarins, que etn parte prezenciarao o 
facto do dia 15 não muito distante das Costas, lembrarao.se 
então por isso de' tratar formalmente de huvna Expedição 
em que só fallavão d’ antes , e que desta occazião perten- 
derão á toda pressa, como se ve em differentes Vereações 
do Senado , e primeiramente na do dia Jb de Septembro 
dia seguinte ao do celebre combate: Veja-se a Sessão N.° 
1 ■*, em que já* se trata do Plano offerecido , combinado 
entre• m im , e o Dezembargador Miguel de Arriaga Brum 
da Silveira , como elle diz expressa mente na sua referencia; 
e  apezar de que os Artigos delia só furão assignados na 
data de 23 de Novembro ; com tudo forãose logo arman
do os Navios P alla , e Angellica, como se vê das compe
tentes Vereações, das minhas Ordens , e das Partes do Com- 
mandante; dando-se entretanto por cauza da demora de as» 
signatura do Tratado certos formulários do Governo Chinezr 
que com tudo se tinha ja obrigado ainda antes da dita as
signatura a responder pelas despezas dos Navios , que se 
armassem; o que tudo se collige melhor do deduzido nas 
respectivas Sessões.

Os Artigos, que deviao apparecer com o Plano com
binado entre mim , e o Dezembargador Miguel de Arriaga 
fbrão feitos entre o dito Dezembargador , e o Mandarim 
de Hiansang ; e quando depois rne forão apresentados para 
se darem os necessários poderes para a sua assignatura , e 
se haverem como ratificados 5 notando eu ? que alguns dei*
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fes d e rem o  ser mais claros, e positivos , como erão o £.o , 
e O’.o foi-me respondido, que tor a o assim feitos ; porque era 
preciso' aproveitar-nos dos momentos, em que os Chinas es* 
tavão deliberados a fazer comnosco esta Convenção , e ali* 
tes que procurassem para o mesmo Hm os Ingtezes ; do 
-que se seguiria hum grande mal á Cidade ; e eu supposto 
que não achasse probabilidade de tal admissão de Inglezes 
pelos Chinas ; com tudo como ejla era possível , e estes 
sabem aproveitar-se de tudo, convim nos Artigos por fugir 
á esta responsabilidade ; muito mais , quando via já confor
mes todos os Senadores. E lie sem duvida, que depois ap» 
pareceo hum Navio chamado Mercurio , annado pelos In 
giezes , authorizados pelos Chinas , que me ineommodou. 
bastante de huma vez , que ali aportou á quell a Cidade ; mas 
q ue  felizmente não servio depois: e he também certo , que 
no Coinboy ultimamente chegado de Bombay vierão algu
mas Embarcações de Guerra Inglezas, para a Protecção 
dos Chinas contra os Piratas , que de nada servirão , por 
estar já  concluída felizmente a nossa Expedição.

Não apparecião no Senado as Chapas , de que faz 
menção o Dezembargador Ouvidor nas ditas Sessões; (o  

q u e  he expressamente contra as Ordens ) ; e eu só via , 
bem como os Vogaes do Senado , as suas Olliciaes refe
rencias , de alguma das quaes consta a razão da falta do 
seu compareeimento.

Trabalhar pela sua comparência, e não dar passo sem 
isso, seria embaraçar o progresso de huma Expedição, 
que se não devia retardar.

Fui por tanto continuando nella, como se vê das Par
tes do Ce m m andante, das minhas Ordens , e das Vereações 
respectivas; que lidas e combinadas todas darão talvez hu
ma mitis exacta idéa da serie dos nossos successos felices , 
e da rapidez dos nossos progressos , bem como da manei
ra , porque fora tudo dirigido.

Sem fallar ern outros muitos combates, de que tratão 
varias Partes do Commandante em Chefe , só os de 29 de 
Novembro, de 11 de Dezembro ; os de 3  e 4 de Janeiro 
pozerão os Piratas em estado de se renderem : e eu lhe acha
va jã tanta probabilidade, que em data de 15 do mesmo 
m e z , em que tive occasião , dei esta mesma Parte a V. E x .

Seis dias depois que a d e i ,  que vem a ser a 21 do 
do dito mez de Janeiro , houve a ultima , que decidio da 
pertendida entrega.

No dia 21  Je Fevereiro tive a Parte  do Com man dan
te em Chefe ? que vai em N.° 5 4 ,  na qual expressamente

'8  ii
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líie chz 5 que naquelle dia se tinha verificad® a entrega do
Apochai, Cabeça dos Piratas com todas as suas Embarca- 
çqens, &c.

Para que além dos perigos , em que me vi , não dei- 
xasse também de sofTrer grandes amarguras , quiz o accaso, 
ou a Piovidencia , que apparecesse huma cadêa de oppost- 
çoes, e de embaraços terríveis aos meus projectos , em que 
so Deos pela sua infinita misericordia me podia acudir.

A chegada do novo Ministro ern Novembro, que pa
rece ( a primeira vista ) nada poderia influir para o caso , 
veio a influir bastante.

Com a posse deste Ministro ( em que houverao algu
mas extravagancies-) íicava de fora o Desembargador Arria
ga ; eu queria aproveitar a dexteridade deste Ministro, com 
quem tinha principiado esta Expedição , e que me tinha 
seivuo muito nella ; por isso independentemente de outras 
razocns, que me communico» o Desembargador Ouvidor 
Joao baptista cios Guimaraens Peixoto, nada favoráveis ao 
seu Antecessor , commissionei o dito Desembargador e i-  
Uuvidor Arnaga para certos Artigos , que cons tão da minha
ordem N « 22 § 7 , e seguintes; e da Vereação de 27 dfe 
Janeiro N .0 12.

A opposição , e a inimizade entre estes dois Ministros 
( coisa rara! ) chegou á ponto, que apezar dos meus esfor
ços ^combinando* a h rd a de ambos á casa da minha resi- 
c enem , nao os pude jamais conciliar ; e pelo que me dizia 
caca mm delles , era tal a perplexidade, e colisão, em 
que me via sem saber, de qual delles rne deveria confiar, 
jue o Expediente , que tomei , foi segurar-me a respeito 

(e mm , e de outro athé que o tempo aclarasse a verdade, 
seguindo eu sempre nos Negocios Publicos huma marcha 
também segura, e sem me escapar cautela, ou prevenção.
r  e ceito, que hum dia depois, que recebi a Parte dt)
Commandante ^ni Chefe N 0 S\l _ j. , J j cm que dava por verifr-
j , a- entlega ? partio o Desembargador Ouvidor IVlmuel
_ para a Boca-Tigre, tendo me pedido licença,
M il'llaZe" ° ’ e ^I2ei.u o me ’ (lue hia a negocio seu parti- 
_ 5 e nei)1 eu I'nha então motivos , para lha negar,

ntk °  0 nüV0 ^ .‘nisíro com razões , que julguei 
i i ' .cei t0 » A116 ^<ndo com effeito o dito Desent
oai gador Arnaga esteve com o cabeça dos Piratas ; e he

t  A loS° se retirou o dito Cabeça Apochai
■ 0 í ‘l Q sua Esquadra ; que a entrega se nao fez;

nficdda H ^0,te ^  Cq-fnmaadante a dava por ve-
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Consta das seguintes Partes do dito Commandante os

motivos disso ; e eu sern me inetter em coisas , que só 
podião ser de mera conjectura (ainda que sejcio de mats , 
ou menos probabilidade ) ; dei as providencias , que me 
parecerão necessarias ; e fui continuando com o meu sys
tema de cautela para não passar por credulo, nem por te
merario ; e wr a ter depois , que responder.

Desde os tins de Janeiro lhe principies de ‘Fevereiro 
desconfiando-se já pela Cidade, que se entregavãos, os Pi
ratas- ( do que me devia resultar tanta gloria ) erão já tan
tos as fontes , por onde pertendião imputar-me responsa bi- 
. idades ( talvez com animo de ver se assim' rne pode ri ão 
desanimar , ou produzir algum transtorno , que me privasse 
desta fortuna ) que tomei a resolução de fazer no Senado 
as reflexões , que fiz na Sessão de 10 de Fevereiro , já 
vesperas da conclusão, que eu corn tanta probabilidade es
perava , que já tinha dado Parte dista mesmo a V. JEx. ern 
data de 15 de Janeiro.

Htins pertendião , que eu deveria responder p©r qual?* 
quer perda dos Navios por isso , que era eu quem dispu
nha italics a arbitrio, mandando os para fora do Cruzeiro, 
estipulado no Tractado , o que jámais eu deveria ter fei
to ; por isso , que a Cidade não se tinha ©brigada nelle- a 
dar Navios para fóra de hum tal Cruzeiro ; porém eu , que 
conhecia evidentemente, que devia satisfazer aos Chinas (ain
da que ern termos hábeis ) para não terem depois pretex
to s , com que se escusassem de cumprir com o que tinhao 
convencionado ; assentava com razão, que devia liir com 
eiles athé certo ponto , como se vê expresso constanterm nte 
nas minhas Ordens ao Commandante em Chefe; e hoje o 
resultado justifica melhor o meu pensar.

O Reverendo Bispo de Pekim , a quem sempre estimei 
pelo seu caracter, prudência, e probidade, procurou-me 
hum dia de proposito-, e me appresentou o papel N. do 
qual já tinha noticia o dito Ministro novo , e sobre o qual 
fatiava sempre a todos ; em fim era tudo huma tal embru
lhada , que o unico modo , que achei , para me tirar de 
tal labirinto, e prevenime para o que infelizmente podesse 
acontecer contra as minhas boas intençoens , foi levar a 
materia ao Senado , para 03 ver ali responder ãquellas mes
mas duvidas , que eiles susciíavao com a dillerença ( entre 
eiles , e en I , de que eiles respondem juntos , ou quase 
nunca respondem pelo bem , ou mal , que se faz ; e que 
eu , como Governador, e ra , o que havia á firal vir a res
ponder só por tu d o ; se n$o apparecçsse aquelle resulta»



( 4 8 )

do , que se dezejava ; e de que já havião bem fundadas espe
ranças. r

Dos votos de cada hum dos Vereadores, se prova bem 
já ignorância, e já incerteza dos seus modos de pensar, 
o que ha muito proprio de quem vive sem systema , e tra
ta Negocios Públicos sem Plano ; e só hum dos Vogues 
(por motivos, que omitto) appresentou depois cfce passados dias 
o seu celebre voto por escripto ; ao qual propondo-me eu , 
como se vê da Sessão de 17 de Fevereiro N.° 14 quase 
no fim a fazer-lhe quatro retíexoens , athé julguei depois 
isso escusado ; porque basta le-la, para saber se , por quem 
íbi feita, e o para que.

O Ministro deferia sempre o seu voto para outra Ses
são : ora isto em matérias, que era preciso obrar logo, 
prava berin , que o , que se pertendia , era comprometter- 
in e , porque elles dilatavão os votos, e eu estava na neces
sidade de obrar de qualquer fórma , que fosse. Deixo de 
referir outras muitas coisas, que vem para aqui; mas que 
são já escusadas nas aetuaes circunstancias , em que o mal 
está passado ; e só existe (Graças a Deos! ) o bem, que 
desejávamos.

Houverão também questoens sobre dever , ou nao fa
zer-se fogo aos Piratas depois que se apartarão da Boca- 
ÍTigre, onde se tinha dado por verificada a entrega.

Levei da mesma fórma a materia ao Senado (ó ); e co- 
111 o felizmente ali -se dicidisse., não houve nisso dessa vez 
rinaior embaraço , nem athe á real Entrega dos Piratas em 
jâ-bril,, -sobre o que se póde ver o que eu disse no Senado 
écm Sessão de 31 de Março N.* 19.

Dê  huma das Sessões cons tão os motivos., porque se 
não eílectuou aquella Entrega ern Macáo.

Sempre foi perigoso em toda a parte (e muito princi
palmente naquella Cidade) o tomar o Governador sobre st 
quaesquer responsabilidades ; porque além da contingência 
do futuro, ali acresce, que muitas vezes, quando se vê 
que o Governador, apezar dos contrarios votos do Senado * 
P?f|e s^ 1’t’*se bem do seu projecto, armão-se de proposito 
-dimculdades, que se vê á final em grandes riscos, deque 
se tem seguido a desgraça de muitos ; vindo muito tarde 
depois a ser reconhecida pelos nossos Soberanos a sua hon- 
rp ? e inteireza: o caso do honrado Governador Antonio Jo 
sé 1 elles de Menezes (deque falia a Rainha nossa Senho- 
ia  nas Pi ovidencias ? que deo para Macáo) he huma prova , 
do que digo. r

No dia, etn que tive segunda rez Parte, de que sem
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duvida estava verificada a Entrega; pedio-me outra vez li
cença o Desembargador ex-Ouvidor Miguel de Arriaga para 
bir a Hiansang , onde se achava o Suntó ; e como elle se 
ine offèreceo para tudo, que fosse do Serviço de S. A. 11., 
lhe disse, que era boa occasião para fallar a respeito do» 
Privilégios da Cidade; e visto que o Senado estava então 
com receios desta incumbência pela influencia , que ainda 
por esse tempo tinha o Desembargador Ouvidor João Ba
ptista, e do que elle dizia publicamente em desabono 
do seu Antecessor ; eu o authorisei para tudo o , que fizes
se á bem da mesma Cidade, e o deixei hir na Lorcha de 
Guerra , e o participei ao Comtoandante da Esquadra na 
minha Ordem N.° S3 nas ultimas palavras— e a sua hida 
não será indiíferente — ; assim o participei logo depois a  

Ex.
O dito ex*Ouvidor me deo Parte por escrito , e pesso

almente, do que havia passado ; e do que tudo dei já Parte 
a V. Ex. remetendo os Documentos proprios disto.

Fallei depois muitas vezes ao Senado nesta matéria „ 
quando já tinhão cessado aquellas razoes , a th e . que lhe 
escrevi ukimamente, advertindo-o desta sua obrigação, e do 
que eu tinha já feito a este respeito : a minha Carta , » 
resposta do Senado , e a Sessão , que se seguio , vão no lira 
dos outros Documentos, que tenho mencionado.

A Entrega dos Piratas constou no seu essencial de 25 
á 30 mil homens de combate (fóra meninos , e mulheres) ; 
perto de duas mil peças de Artilheria ; e grande numero de 

— 18 — 24 — , e algumas de 36 ; e 280 Embarcações de 
Guerra, muitas delias maiores, que as nossas Fragatas. Es
ta foi a lista, que ultimamente me foi apresentada. As noa- 
sas Forças não passarão de cinco Navios Armados, e hum 
Brigue ; e o total das suas Praças nunca excedeo a 800.^

Propuz ultimamente ao Senado o levantar hum Padrão 
para Memoria de hum honroso facto para nós, e de hum 
tão relevante Serviço ao Imperio da China , o quê consta 
da Sessão de 17 de Julho de 1810 N.° 21 ? o que sendo 
ouvido pelo Senado, foi tão solemnemente applaud ido, que 
mereceo o unanime Accord© com muitos — Vivas— pela 
lembrança, porém alguns mezes, que ali estive athe haver 
Navio, para me transportar á esta Capital , não ouvi mais 
fallar em tal.

Tal he as vezes o Ciume também dos Portuguezes huns 
com outros, que vem infelizmente a pagar o Bem publico 
pelo capricho de hum só homem l

Não fallo na conta da despeza, porque não opparece©
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éesde Abril, em que se entregarão os Piratas atlie 19 de J u 
lho , em que dei Posse ao meu Successor, nem fallo eui 
outras coisas, por não fazer mais longa esta narração.

Resta-rne referir a V.  Ex. as pessoas, que se distin
guirão nesta Expedição.

O Desembargador Miguel de Arriaga Brum da Silveira, 
não se poupou á coÍ3a alguma nesta materia ; continuou 
nella depois da posse do seu Successor, desempenhando com 
gosto , e com toda a actividadè tudo aquillo, de que eu 
o tinha encarregado. He por isto sem duvida muito digno 
da Real Attenção do nosso Augusto Soberano, e da de V Ex.

0  Com mandante em Chefe José Pinto Álcoforado , ten
do se portado sempre muito bern na Guarda Costa , e em 
Com boys, que mandei dar; e ultimamente nesta importan
te Expedição, parece-me muito digno dehutna especial re- 
eOmmendação minha assim na presença de S. A. íi. , como 
na de V.  Ex.

O Primeiro Tenente de Mar Theotonio da Silva Braga, (*) 
que e ra ,, o que commandava o Belisario no primeiro, e 
grande combate nos Canaes de Wampu , donde (como já 
disse) lie, que ganharão os nossos tanta gange, quanto os 
Piratas conceberão de horror, portou-se muito bern ; e o 
considero por isso muito digno de merecer alguma Graça.

Q Alferes Anacleto Jo sé ,' Ajudante das Ordens do Go
vernador, e Capitão Geral de Timor , que achando-se n’ a- 
quella Cidade de passagem se rne oífereceo para o Serviço 
desta Expedição , parece-me digno de huina particular re
co mm end a ç-o.

O Alferes Jose Felix dos Remedios , José Simoens da 
Costa e Brito , Commandante , que foi da Fortaleza de S. 
Francisco; Joaquim Carlos, e Antonio Gonçalves, ambos 
paizanos portarão se com muita distincção : e este ultimo 
tendo feito de seu moto proprio tanto fogo , e tanto mal 
tvo inimigo aproximando-se sempre á elle ; tirei-o da Lor- 
cha de Guerra (Leão Temivel) em que tinha feito tudo 
isto, e o passei para Commandante do Brigue de Guerra , 
onde cada vez teve mais merecimento.

Tlenho a satisfação de que estando Macáo á tantos an
nos ameaçado dos Piratas ; tendo feito tantas despezas pa
ra a sua segurança sem se livrar assim de sustos, e re
ceios; felizmente, e como hum milagre, conseguisse total
mente o seu socego no Tice-Reinado de V. Ex. , dando 
então os Portuguezes hurna effectiva Protecção ao Grande 
Imperio da China; e conseguindo S. A. R. o P. R. nosso 
Senhor; .com granule Gloria tio seu jNomej e da Naçfto no
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meu Governo aquillo mesmo, que desejava, e que expressa- 
mente o proferio uo Real Aviso.de 13 de Março de 1807.

Dees Guarde a V. Ex. Gôa o ].• de Maio de 1811.
lllust. e Exc. Sr. Conde de Sarzedas. — Lucas José de 

Alvarenga.

Aviso de S. A . R . o P . R , ao Vice-
R ei da Índia,

I l l m , e E x c . Sé .

Havendo constado na Real Prezença do Principe Re
gente Nosso Senhor a falta de Soldados , que ha em 
Macáo , e que se faz mais attendivel agora , que está 
ameaçada dos Piratas : He Sua Alteza Real Servido, 
que V. Ex. mande para aquella Cidade de cento e cin- 
coenta a duzentos Soldados Europeos, escolhidos, e com- 
rnandados por bons Ofliciaes, á fim de augmentar a peque
na e fraca Guarnição daquella Praça. Igualmente Ordena o 
Mesmos Senhor, que a Fragata Princeza , ou chegando em 
estado de servir, ou depois de concertar , vá fazer huma 
Campanha e Cruzeiro nos mares adjacentes a Macáo; pro
curando destruir os Piratas, que os in festa o , ou ao me
nos afãsta-los , e espanca-los; sendo de esperar, que o 
Cruzeiro desta Fragata ppr alguns mezes juntamente com 
as Embarcações mandadas de G ôa , produzirá o effeito de* 
os aterrar, e dará aos Chinas de Cantão huma idéa favo
rável do nosso poder , e valor.

Deos Guarde a V. Ex. Mafra em 13 de Março de 1807. 
Visconde de Anadia. — Sr. Conde de Sarzedas.

d
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A  I I  T I  G O  I V .

E s t e  A r t i g o  c o n t é m  o s  D o c u m e n t o s  J u s t i f i c a t i 

v o s  f & c .  —  Y i d .  P a g .  XI»

O ff ic io  J o  f l c e - H e y  d o  E s t a d o  d a  I n d i a  ? q u e  a c o m 

p a n h o u  a  P a r t e  O f f i c i a l , e  c i r c u n s t a n c i a d a  ? e n 

v i a d a  p o r  d i e  d  p r e s e n ç a  d e  S *  A... I L  o P . i?»

Ill»310' e E x*mo S ii»

O men Officio N.® B. era data de 15 de Novembro 
de 1810 participando a V. Ex. o feliz successo da Expe- 
dição de Macáo contra os Piratas dizia eu , que ainda não» 
iabia amiudar as circunstancias particulares da acção ; . pois 
que de Oílicio só sabia o que constava da Carta inclusa 
do Governador então Lucas José de Alvarenga ; posterior** 
mente recebi o Officio do mesmo, Copia NA 1 : ern que 
diz , que na Monção trará tudo corn individuação á mi
nha presença; chegou corn effeito á Goa o ex Governador 
muito depois cia sabida do Navio de viagem Ulisses, e me 
appresentou todos os Documentos inclusos Copia N.° 2. 9 
que mostrão suberabundantemente o principio do Projecto r 
e as muitas , e repetidas acções , que conduzirão a hum 
complemento tão feliz , tudo provado c®ra Documentos au
thenticos.

'Fei muito boa a lembrança do Governador era empre» 
gar o Desembargador Miguel de Arriaga na Cormnissão 
de preparar os Navios, e na continuação desta Diligencia 3 
apezar de estar fóra do L u g a r , existindo ali o novo Ou
vidor ; Miguel de Arriaga tinha a amizade da Cidade , e  
dos Chinas, conhecimentos do Paiz muito individuaes, mui
to zelo , e muita activi d a de ; á esta boa união se deve» 
tudo como o mesmo Arriaga confessa em N.° 3 ; acabou- 
se o Negocio Unto á tem po, que já de Bombay tinha sa-
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m o  liiima Esquadrilha de Brigues, e Sloops of W ar, pa
ra ajudar os Chinas contra os Ladroens na esperança , que 
não podendo as nossas forças com estes fossem os ln - 
glezes , a quem os Chinas devessem todo o favor , e au
xilio.

Lembrou-se muito bem o ex-Governa dor de pedir Ma
rinheiros ao Governador de Manilla , que logo mandou ; 
e Petrechos, e Muniçoens ao Governador de Bengalla, qüè 
igual mente mandou.

Os Inglezes negocia.vao com os ladroens em polvora ,
,e muições, e outros Petrechos de Guerra, que lhes vendião, 
não tanto com o intento tie amizade, como- para que fi
cando elles invencíveis aos Chinas, e aos Portuguezes ; os 
Ghinas , se vissem precisados de recorrer ás suas forças, 
ficando então em primeiro lugar ; Deos quiz ; não conse
guirão o seo intento.

Entregando-se o Chefe dos Piratas ( Apochay) com 
iodos os seus Navios, a Governança de Macáo mandou 
■entregar tudo do mesmo lugar sem vir primeiro á Macáo, 
e d’ali se mandar entregar, o que parecia mais brilhante; 
e advertindo isto ao ex-Governador me responde , que em 
materia de tanta ponderação não se atrevera a decidir por 
si só 9 e que obrara com o Senado : aquella mesma occa- 
sião era propria de tratar os principaes Negoeios, que no* 
convinha o para o futuro com os Chinas : pois estavão en- 
thusiasiíiados com. os nossos successos , demorarão ; julgo 
já perdida a melhor occasião ; o que já adverti para aquei- 
le Senado.

O ex-Govern&dor me mostrou , que logo representara 
no Senado , que se fizesse hum Padrão , escripto em letras 
Portuguezas, e Cliinezas para perpetuar a Memoria do que 
os Chinas nos deviao ; que o Senado acollieo esta lem
brança com Vivas , e assim decidio em Vereação de 17 
de Julho de 1810, N-° 2 !', Documento N.° 2.°; como 
lambem , que se tirasse do Pateo do Senado outro igno
minioso Padrão para nós, que ali existe ; diz elle , que 
neste ternpd* foi rendido, qu« athé asna sahida não ouvio 
mais fallar em tal coisa.

Ordenei ao Senado, que procurasse executar o que 
tinha decidido naquella - V ereação tão justamente.

' Tudo fe encontra na extensa Exposição do ex-Gover
nador , mas ao mesmo tempo c,uriosa; assim como as pes
soas , que mais se distinguirão em tão util , e gloriosa 
Empreza , cujos nomes refere ; advertindo , que maior glo
ria tocou aos dois Commandantes, e Equipagem do Brigue

9 ii
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Princeza Caxlota, e do Navio Belissrio ; pois á primeira 
acção da Boca-Tigre de 17 de Septembro (p) de 1809,, 
em que só combaterão estas duas Embarcaçoens com tan
ta gloria lie que se deveu a entrega final.

Deos queira conceder ás Armas do Nosso Augusto So
berano hum constant*, e sempre sirnilhaute successo.

Deos Guarde a Y. Ex. Goa 3 de Maio de 1811. — 
Illm. e Exc. Sr. Conde das Galveas. — Conde de Sarzedas,

Resposta do Ministro d’ Estado.

I llm. e E xc. S r .

Com o Officio de V. Ex. datado de 3 de Maio do» 
anno passado debaixo do N.° 29. forão presentes á S. A. 
R. o P. R. N. S, todas as noçoens , que V. Ex. trans» 
mittio á Sua Real Presença sobre os successos de Macãa 
relativamente á Expedição contra os Piratas; e posto que pe
la correspondência directa daquella Cidade tivesse já S. A, 
R. recebido as convenientes participaçoens de tão Gloriosa 
Successo ; não deixou o mesmo Senhor de v<?r com satis
fação as informações, que á V. Ex. deo o ex-Governadnr 
Lucas Jose de Alvarenga , á fim de que existissem aqui da 
cu mentas , com que se comparasse a verdade dos factos, e  
suas particulares circunstancias. Deos Guarde a V. Ex. Pa- 
lacio do Rio de Janeiro em 7 de Junho #de 1812.— Con
de de Aguiar. — Sr. Conde de Sarzedas*

Offieio do Governador de Macáo , em que deo succinta- 
mente ao Vice-Rey do Estado a Parte primeira sobre 

o resultado da Expedição contra os Piratas.

I llm, e E xc. Sr .

Segurei a Y. Ex. no § ultimo do meu Offieio NA 4 
•  meu cuidado á respeito dos Piratas pelas errtfeas circuns
tancias , que ameaçarão esta Cidade.

Tenho a satisfação de participar a Y. Ex. , que os 
Piratas se renderão á força das Armas Portnmiezas com- 
vinte cinco á trinta mil homens de combate , fóra meninos, 
e  mulheres; e com perto de duas mil peças de Artilharia, 
e grande numero de 12, 18, 24 , e 36 ; e 280 Embarca
çoens de Guerra; e muita* delias maiores , que as nossa» 
Fragatas.
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Na Monção levarei tudo com individuação á presençí* 
de V. Ex.

Eu estimo hum tão grande Serviço , primeiro que tu* 
do pelo bem de S. A. R. ; Gloria , e nome da Nação Por- 
tugueza ; e depois por perfeita no Vice-Reinado de V. E x ., 
á quem toca tanta gloria , e satisfação por ser , quem me 
mandou para este lugar , onde cheguei a obter hum tão 
feliz resultado com as limitadas forças desta Colonia.

Deos Guarde a V. Ex. — Macáo 8 de Junho de 1810. 
—- Illm. e Exc. Sr. Conde de Sarzedas. — Lucas José de 
Alvarenga.

Officio do Vice-jRey , remetendo á Corte a Parte supra 
juntamente com a Gazeta Inglexa.

I llm . e Exc. Se .

Foi Deos Servido por eífeitos da sua Divina Providen
cia dar huma completa vict®ria á pequena Esquadra de S. 
A. R. o P. R. N. S. nas visinhanças de Macáo sobre a 
dos Ladroens Chinas , que tanto tem infestado aquelles 
mares em nosso prejuízo, de todas as NaçÕea da Europa, 
comprehendendo a ingleza , e dos Americanos do Norte , amea
çando o mesfno Império da China , ainda nao sei amiudar 
as circunstancias particulares da acção ; de Officio só sei. 
o que diz a Carta inclusa do Governador Lucas José de 
Alvarenga.

Na Gazeta de Bombay também inclusa , e na ultima 
pagina (com a pequena mão á margem) verá V. Ex. o 
que os Inglezes referem.

O referido Governador me havia participado os ajustes, 
em que andava com os Chinas á similhante respeito ( o que 
aprovei ) ; e me pedia soccorros ( quo mandei pelo novo 
Governador Bernardo Aleixo de Lemos e Faria ) ; unica 
occasião , que tive , e forão os que constão da Lista junta ; 
p«rém achando ■ elle com o Desembargador Miguel de Ar. 
riga Brurn da Silveira (que ali deixou ficar) a pez ar de 
outro Desembargador Ouvidor João Baptista de Gnimaraens 
Peixoto ter tomado posse do seu Lugar ) incumbido do ar
ranja mento das Embarcações armadas em Guerra contra os 
Piratas Chinas , que devião antecipar*se ; porque os ingle
zes oíferecião aos mesmos Chinas grandes soccorros com o 
intento de prevalescerem com elles ; concluirão o ajuste , e 
prepararão a Expedição, que íçve hum successo tão feliz.

De©s permitia , como nelle espero , que ali se saibão
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aproveitar das consequências para bem do Serviço do Nos
so Augusto Soberano , e da Religião , a fim de serem ad- 
imttidos os Missionários Evangélicos.

Posso igualmente asseverar a V. Èx. , que a pezar do 
grande poder dos Inglezes , as Potências d’Asia ainda con- 
servão huma grande -veneração ab nome Fortuguez.

Não me será possível ainda remetter a relação parti
cular, e individual pelo Navio de viagem Ulisses; porque 
a Monção , e costume não pennittimo , que o Navio dá 
viagem de Macáo chegue á Goa antes de Janeiro ; e o 
Plisses saliirá antes ; eu tenho por este successo hum bom 
agoiro para os nossos da Europa ; pois parece , que Deos 
vai ajudando aos seus Portuguezes,

Deos Guarde a V. E x /— Goa ern 15 de Novembro 
de 1810. — Illm. e Exc, Sr. Conde das Galvêas. — Conde
de Sar2 ias.

Resposta do Ministro d"Estado.

A fl. 479 do Liv. 191 Primeira Parte dos Officios da 
Corte, e desta Secretaria do Estado se achão no Officio 
N.° 117 de 27 de Fevereiro de 1811 os Paragrafos se
guintes.

I-LLM.* E Exc. S r .

Pelo Navio , Gram-Cruz de Aviz , qne acaba de en
trar neste Porto recebi os Officios de V. Es. N.°s 1 , 2 ,  
e 3 , com data de 15, e 18 de Novembro do anno pas
sado , os quaes levei á Augusta Presença de S. A. R. o 
P . H. N. S,

Em o primeiro delies vio S. A. R» com a satisfação, 
que V. Es. póde imaginar, a noticia, que V, Es. trans
mitte da destruição dos Piratas, communicada pelo Gover
nador , que estava em Macáo Lucas José de Alvarenga , e 
annunciada na Gazeta de Bombaim, que V". E s. também 
remeteu ; e com effeito reconhecendo-se , que este grande 
resultado se deve á nossa Expedição , não deixará certa- 
mente este arremedo , e pequena similhança do que em an
tigos tempos obrámos nessa parte do Globo , de fazer re
viver o terror, e a Gloria do Nome Português; e não pe
quena he aquella , que toca á V. Ex. , de que seja no 
tempo do sen Vice Reinado , que comece de novo á ga
nhar-se a reputação das nossas • Armas , qne estava, como
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esquecida, e aniquilada nessa» mesmas Regioens , ende os 
Ascendentes de V. Ls. fizera o heroicas acções, e os mais 
importantes Serviços: Vio S. A. R. - iguaimente a relação
cios socco:ros, que V. Ex. mui promptarnente enviou para 
Macâo , a fim de servirem áquella Expedição ; e posto que 
ella se- realizasse antes , que podessem ali chegar aquelles au
xílios ; não deixa todavia de reconhecer-se o zelo , e acti- 
vidade , com que V. Ex. procurou solicita-los.

De M acáo se receberão também aqui por via do Cabo 
as primeiras Partipaçoens daquelle íeliz accontecimènto; mas 
esperão-se as comrnunieaçoens individuaes de todo o seu re
sultado , podendo presumir-se á vista dos Artigos da Con
venção ajustada com o Governo Sinico , de que se tem 
agora aqui conhecimento pela sobredita Gazeta enviada por 
V. Ex. , que se hajão de obter grandes vantagens para aquel- 
le nosso importante Estabelecimento , que reintegrado nos 
seus antiuos Privilégios , e obtendo novas facilidades , fara, 
adiantar o seu Comercio , e leva-lo ao maior auge de ex
tensão , e prosperidade, de que lie susceptível.— He quan
to se acha neste Officio dirigido pelo Him. e Exc. Sr. Con
de das Galveas, Ministro d’Estado dos Negocios^ da Ma
rinha , e Domínios Ultramarinos ao Illm. e Ex. Sr. Conde 
de Sarzedas., Vice Rey , e Capitão General de Mar, e Per
ra do Estado da índia ; relativamente ao que pede o Sup
plicante.— Esta copia está conforme com o Original, e as
sim o certifico. Felizardo Francisco Xavier a fez em seis 
de Setembro de mil oitocentos e treze, — Diogo Vieira de 
Tovar e Albuquerque.

O Desembargador Ánlonio Ribeiro de Carvalho , Caval- 
leiro Professo na Ordem de Christo do Desembarga 
de Sua Àlleza R eal,- e Seu Desembargador da Casa 
da Svpplicação do B ra s il , dos J g  gr avos, e dei Rela
ção de Goa/, Ouvidor Geral do Civel com alçada , e 
Ju iz  das Justifcaçoens em estas partes da índia  , fc ,

Faço saber que o assignado supra ao pé da Copra he 
de D ic i )  Vieira de Tovar e Albuquerque , ^Desembargador 
da Relação , e Procurador da Coroa , e Secretario deste 
Estado, o que hei por Justificado , e para sua certeza mandei 
passar o presente. Dado em Goa por mim assignado aos vinte 
seis .de Março de mil oitocentos e quatorze. Pagou deste 
quarenta reis, e de assignor oitenta. Etf Custodio Pires do 
Rozario, Escrivão das Fianças, que sirvo pelo impediment
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to do proprio o subscrevi. — Antonio Ribeiro de Cam» 
lho. (*)

Bernardo José de Lorena , Conde de Sarzedas , do Con
selho d t  Sua Alteza Real o Principe Regente N . S . , 
Gram-Cruz da Ordem de Santiago da Espada , Vice* 
R e y  e Capitão General de Mar e Terra do Estada 
da Ín d ia , Sçc.

Attesto , que o Sargento Mór Lucas José de Alvaren
ga veio comigo de Lisboa em mil oitocentos e seis como 
meu Ajudante de Ordens na mesma Patente de Capitão que 
tinha desde o anno de mil oitocentos , já por terem ficado 
na Corte dois dos Ajudantes de Ordens propostos por mim , 
e confirmados por S. A. li. , já porque tinha também de 
o empregar na India no que me parecesse mais convenien
te ao Estado na fôrma do Heal Aviso de vinte e tres de 
Julho de mil oitocentos e cinco, em que o Principe Regen
te Nosso Senhtír assim mo ordenava.

Chegando a Goa , servio sempre este digno Official 
junto a mim com muita honra, inteiligencia , e zelo do 
Real Serviço, 5 quando eu destinava dar-lhe o Lugar de
Secretario deste Estado em cumprimento do Real Aviso , 
porque além de ser muito hábil para isso , era Formado 
em. Leis na Universidade de •Coimbra succedeo apparecer 
a terrível occasiao em que vi ameaçados pelos Inglezes to
dos os Estabeleci mentos Portuguezes n’Asia ; e requerendo 
Bernardo Aieixo de Lemos e Faria, Governador e Capitão 
Geral de Macáo, em Carta, que existe na Secretaria des-

(*) Todos^ estes Documentos (e todos os m ais, que conservo) extrahi- 
dos da Secretaria do Estado da índia são assignados todos (como este) pe
lo Desembargador Diogo Vieira de Tovar e Albuquerque , Secretario , quo 
era daquelle Estado ; e passados por índia , e Mina pelo Desembargador 
da Relação d’‘a(juel3e Estado, Antonio Ribeiro de Carvalho , Ouvidor do 
Civel & c.; e hoje (segundo me consta) Chanceller da mesma Relação. NfSo 
fiz impiimir as Inoias , e Minis em cada hum dos outros Documentos jun
tos aqui para não estar a repetir a mesma coisa em Officios , qae são 
Peças inteiras , como delles se ve, E só o fiz neste por ser hum Doeu-, 
mento i assado de huma maneira differente dos outros; sendo e^trahido de 
hum Officio que continha também dillerentes objectos , e que por essa 
razao sa passou somente a Certidão daquella parte d elie , que me dizia 
respeito. *

Também o faço no Documento seguinte (Fé d’ Offioio do Vice-Rey 
do Estado) por isso , que nao foi extrahido (como os outros) da Secretaria; 
mas dado o Original envmao pelo mesmo Vice-Rei quqsi no momento dp 
meu embarque, e partida de Goa; reconhecido aqui, e passado depois 
,|)or índia eMi na,  como delle também se vê.
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te Estado a dispensa flo tempo , que lhe restava dó seu
Governo (talvez por ver imminente aquelle perigo) não achei, 
pessoa alguma-mais digna, mais propria, nem mais segura, 
de-quem eu me coníiasse em tãò criticas circunstancia* , 
que o sobredito Lucas Jpsé de Alvarenga, por fsso que já  
de M inas, onde tinha servido excellentemente comigo., co
nhecia bem os seus talentos, prudência, rectidão"limpeza 
de mãos , amor , e fidelidade ao Nosso Augusto Soberano , e 
hum grande enthjisiasmo pela Gloria da Nação; e por isso 
certo da sua capacidade, do seu distincto nascimento em 
Minas Geraes , de ende he filho, è onde' eu tive occasião 
de o saber pessoalmente, porque governei aquella Capitania 
seis anpos ; seguro igualmente do excellente serviço- que 
havia fazer ao Estado, como logo expressamente * o asseve
rei para a Corte em Officio de vinte e quatro de 'Fevereiro 
de mil oitocentos e oito ; por- todas estas razoens o’ nòrneei 
Governador e Capitão Geral para hir «ucceder ao dito Ber* 
nardo Aleixo no Governo de Macao jiaquella tão espinho
sa occasião, cumprindo . assim aquelle Heal Aviso de vinte 
e tres de Julho de mil oitocentos e cinco, e empregando o. 
naquillo que então julguei mais conveniente ao Estado , co
mo fiz declarar na sua Patente de Governador e Capitão 

* G eral, que lhe mandei passar: e foi por esta occasião, 
que o promovi também ao Posto de Sargento Mór na- fôr
ma da Pratica constante aqui , e ainda antes da recepção
da Carta Kegia , que regulou dali em' diante as Promo- 
çoens dos Officiaes , do que tudo dei parte, - e foi Appro* 
vado por Sua Alteza Real em Qfficio do respectivo Minis-, 
tro de Estado o Conde das Galveas em data de desenove
de Maio de mil oitocentos e dez. •

Partindo daqui por terra em Junho de mil oitocentos» 
e oito para embarcar-se em Bombay ( no que soffreu tra
balhos, perigos, e despezas.) , chegou a Macáo enr Setem- 
-bro , quatro dias depois do desembarque, que acnbavão de 
fazer ali as Tropas Britânicas já senhoras de todas aa For- 

. talezas., menos da do M onte, em que não entrarão cora 
a chegada do novo Governador , que hia munido com hu
ma particular Instrucção minha por escripto, e vocal, para 

#a intelligencia da Ordem , que eu tinha sido obrigado a 
expedir áquelle Governo á instancia do Governo Inglez , 
pelas circunstancias politicas em que então me achava pelo 
Tractado de que dei parte, e cuja ordem ali chegou no 
mesmo Comboy , em que hia o dit* Governador.

m -Chegado pois a Macáo , quiz o seu Antecessor dar-lhe 
jmmediatamente posse , não a quiz tomar dizendo lhe , que

10
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rtão lhe pavecia airoso , nem congjnha assim á honra de
hum , e de outro , *e portou-se entretanto nesta fatal- con
junctura tão excellenlemente como eu esperava, promoveUdo 
a evaéuàçSp das Tropas Britânicas com tal- delicadeza, mo» 
déraição, e dexteridade para com o% Inglezes, para com o 
seu Antecessor , para com o Senado , e a Cidade , e athó 
mesmo para com os Chinas , que mereceo ao mesmo tempo 
de todos hum geral aplauso , de maneira , que causando 
sfdmiração aos que ainda © não conhecia# , atrahio a in
veja, a perseguição., e odio tlaquelles- sómente, que perten- 
dião arrogar a si esta gloria. A sua correspondência Ofli- 
cial ' com o Almirante Drury, com' o Commandarite -em 
Chefe das Tropas, com o Conselho da Selecta Coinitee , e. 
o mesmo Tractado para a evacuação das Tropas Britânicas, 
èm que elle , e o seu Antecessor juntamente são os pri
meiros mencionados , e assignados , dão toda a liiz á esta 
verdade , e pro vão este seo distincto serviço. Os documen
tos authenticos respectivos achão-se na Secretaria deste 
E stada, á elles me refiro , e cohereníe com elles , Ire que 
tenho feito as minhas Participaçoens para a Corte.

O facto agressor da prisão dó. Padre Rodrigo feita 
em Macáo por Ordem do Vice-Rey de Cantão por ter ser
vido de Interprete ao Almirante Drury , transcripto em dif
ferentes folhas publicas , e succedido logo ao sexto dia do 
seu .Governo , e a conducta deste Governador nesta occa
sião y pro vã o a coragem , e o zelo deste Official , a sua 
fertilidade de ’expedientes , junta com a delicadeza de dis- 
.eernimento , e a falia energica digna de vêr-se ; e ao rnes-J C? O , #
tíio tempo a sangue frio , que elle no calor da acção, for 
fazer ern pleno Senado (que fez convocar) , einquantó elle 
«SÓ na casa da sua residência á vista das primeiras pessoas 
da terra que ali tinhão concorrido, da «a todas as provi
dencias necessarias para a segurança, e socego da Cidade, 
e para o bom exito dò sen projecto, cuja falia foi appro- 
vada unanimem ente , e asstgnada por todos os Vogaes do 
Senado , procedendo-se em tudo na maneira por eHé pro- • 
posta, attesta a sua actividade, e o seu zelo ; e dali se vâ 

■ que o feliz resultado deste negocio, a reivendrcaçãp , e .sus
tentação dos Direitos da* Corna de Sua Alteza Real na-» 
quelle territorio, e naquella occasião, ford o sem duviclâ- 
unicamente devidos á energia deste Governador , e á sua 
prudência. A Folha Ingleza nesta occasião o cobrio de gloria» 

O inoilõ elegante , e cheio de dignidade com que nesta 
mesma occasião respondeo ao Conselho da Belecta Comkee 
recusando acceitar por desnecessários os soccorros das I orçaa

#
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B ri fanicas postadas no Rio de Cantáo ao seii dispor, ^rovao 
bem a superioridade «do seu genio , e a sua piesença de 
espirito ; esta resposta lie digna de se ler. Os documentos, 
que existem na Secretaria do Estado , confirmão este -resu
mo pequeno do que nelles se contem. _

Quando o Senado de Macáo , julgando ar Cidade* já sen» 
forças para -resistir aos Piratas Chinas, esperava, pelos socc®r- 
i'os que tinha pedido a.Sqa Altfza Beal , e para os quaes 
chegou aqui logo depois de mim a Real Ordem de treze 
de 'Março de mil oitocentos e'sete, que não pude pôrlogb 
cm execução pelos motivos que levei a -licui Piesença, ell® 
dito Governador Alvarenga no oitavo mez do seu Governo 

*depois dás observaçoens previas , que julgou necessarias , e 
algumas contestaçoens com o Senado que lhe obstava, con
fiado nos seus expedientes, e resurças, e munido da au- 
thoridade especial, que,eu lhe tinha, confiado nas paifcicu- 
lares ínstrucçoens que eu lhe dei por escripto, e de viva 
yoz , por isso que co’nhhcia bem o, seu zelo, e a sua pru
dência, tentou hum ensaio das forças , que coin muita, sa
gacidade fez apromptar de novo , concorrendo o mesmo 
gena.io voluntariamente com o dinheiro para adespeza, á 
que d’anteb se negava, que vinha a ser o Armamento de 
hum a «Fragata , 'que substituisse a outra chamada Ulisses , 
que muito3de propósito o seu Antecessor, e o Mipistro , 
lio-ados com o feenado, hzerao de mao conimum desaimai, 
eMôr em Leilão antes da posse do dito Alvarenga , e corri 
esta força sómente, isto he, do Navio Belísario , que fez; 
apromptar em sete dias para a Guarda Costa, e defeza da 
Cidade, e de hum Brigue unico reste que ficou da anti
ga Esquadra , logo que vio prompto oBelisano, aproveitando 
as circunstancias que assim o exigiâo, deliberou a primei
ra Expedição, para que passou logo as ordens de-sete, e 
onze de Setembro de mil oitocentos e nove, *a que me re
firo por bem passadas em todos os sentidos , e que tiverão 
no dia quinze* do inesmo mez hum .successo maravilhoso 

Vindo a ser esta a terceira causa da gloriosa reputação da- 
•quelle Governo no tempo deste Governador, e da sua ad
mirável ascendência sobre os Chinas , que infelizmente ex
pirou logo depois da entrada dõ seu  ̂ Successor. Este ensaio, 
ou esta primeira Expedição , que foi sem duvida disposta,; 
pelo dito Governador com. muita destreza pelos sagazes 
meios de que -se servio para o armamento do Belísario ,> 
foi também a origem pela* gloriosa victoria , que obtevé, 
de se tratar logo de huma nova , e grande Hixpediçao con
tra os Pirat-as Chinas poV hum solemue Tractado , que se-

10 ü
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-propoz logo em Senado n o .dia que se segui-o ao da victo
ria ,. e .que se ratificou depois de algum tempo pelo Go- * 
verno Chinez , o qual teve tambein a final hum glorioso 
successo j sendo sem. a minima duvida o mesmo Governa
dor Alvarengi o primeiro motor.,'e instrumento deste facto 
de tarvta gloria para o Nosso Augusto Soberanô , e da re
putação das suas armas naquella parte do mundo. He de 
notar-se* que esta Expedirão foi 'principiada no nono mez 
ílo seo Governo , e foi concluida quatro Inezes antes do 
seu rendimento; portanto, só isto seria bastante para pro
var o que lhe he "devido ; quanto mais, que dos Documentos 
authenticos , respectivos nesta Secretaria do Estado , se vêm 
melhor, e.em detalhe a marcha segura, e constante do 
seu plano, e o mais h e , que tudo isto fez, sem que lhe 
chegassem os soccorros , que o seu Successor levou depois 
daqui com sigo; pois que athé a sua partida para a China 
não tinha chegado ainda a esta Capital a Participação des
te feliz successo, que o dito Gtfvefnador Alvarenga me 
dirigio logcr pelo Governo de Bengala , e que eu . remeti 
também logo á Corte a primeira via original , inoèusa em 
Officio rt&o , qua foi respondido com muito louvor a este

. Official çU parte de Sua Alteza Real. As Gazetas , os pa
peis publicos Inglezes , alguns dos quaes também eu en
viei á #Coi te em Officiós meus , fallarão eim toda aquella 
época vantajosamente, e com bastantemente enthusiasmo em seu 
abono; eu me refiro aos Documentos authenticos respecti
vos", que se achão nesta Secretaria do Estado. E .h e tam - 
■foein de notar-se, que tudos os que servirão então debaixo 
das suas ordens , e que elle tanto os abonou nos seus Offi
cios, e. Partes, que deo, forão todos bem remunerados por 
Sna Alteza Real ; e que elle sendo o Governador , o Pre
sidente do Senado , e em fim a primeira pessoa naquella 
acção, não fai contemplado athé agora ern coisa alguma.

Voltou este Official do Governo de Macáo por ordem 
minha em consequência da Reconducção do «seu Antecessor 
por Carta Regia ,, que rne foi dirigida -em data de dez de* 
Abril de mil oitocentos e nove, á. que me reporto, tendo- 
SC conduzido de maneira, que foi o primeiro , e unico Go
vernador daquella Cidade , que foi tão respeatado por todos 
os Estrangeiros , visitado , e presenteado pelo mesmo Suntó 
Vice-Rey de Cantão com dois ricos presentes enviados corn 
aparato como em procissão, acompanhados de quatro Man
darins grandes , e entre elle» hum -seo Delegado , enviando- 
lhe ern hum dos presentes huma chapa de oiro com o seo 
nome; tendo já enviado outras de'praia para toda a Tro-

•  *
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p a , as qu&es o dito Governador Alvarenga fez recolher 
depois ao Senado para servir a todo o tempo como de mo
numento da consideração, e respeito do Governo CliineZ 
para com o Governo Portwguez naquella 'época', e mandan
do dar em dinheiro o seu equivalente a cada hum dos^Sol- 
dados ; pois aos Officiaes , e Officiaes inferiores pevníitio , 
que conservassem as suas.

Chegou aqui a tempo que eu tinha já recebido o Offi
cio de dezenove de Maio de mil oitocentos e dez , em que 
Sua Alteza Real ficava certo da nomeação , que delle fiz 
para aquelle Governo em cumprimento do Aviso, &c.; 
mas não podendo já faze-lo voltar para Macáo , nem nomea- 
ío Secretario deste Estado ; por isso que o Desembargador 
Diogo Vieira Tovar * e Albuquerque chegando depois da 
Nomeação deste Governador para nquella Cidade, me ap- 
.presentou hum Aviso para eu lhe dar este Lugar pare
cendo-me assim, com eiíèito lho dei, e elle estava servindo, 
e bern ; não havendo .neste Estado coisa sufficiente , que 
eu então, lhe desse, e não convindo nem ao Real Sei viço, 
nem >  mim como Vice*Rey cónceder-lhe a Licença para 
liir viajar, que me pedto por escripto, e que se acha nesta. 
Secretaj ia em hum Officio seu quando foi vendido, o aggreguei 
por isso á Legião dos Voluntarios Reaes de Pondá , c o r o  
exerciciò das Ordens junto á mim no mesmo Posto de Sar-  ̂
gento Mor ; pois que neste tempo já eu nem lhe podia dar 
hum Posto cie accesso , porqjpe Sua Altera* Real por huma 
Cáj-ta Regia 'tinha reservado pata si huma tal Promoção 
nestas circunstancias, e apenas lhe seguirei, que eu entre
tanto foliaria para a Corte a seu respeito, como fiz, e de 
cujo Officio não tive re? posta. Continuou pois a servir sem
pre junto a mim, onde cada vez lh* descobria mais mere
cimento; e lie sem duvida a u’nica pessoa ( coisa vara nest» 
Paiz ) , que me consta ter atUahido a si o voto geral de 
todo este Estado da Ind ia, e de todos os Governadores 
Estrangeiros n’Asia , principalmente Inglezes. H t nesta Se
cretaria Documentos authenticos, que provão tudo isto que 
venho de referir.

' Vendó eu pois que ^to meio de tudo isto , por motivos 
de honra , e de capricho , que sempre lhe conheci , me 
pedia, finalmente huma* Licença de Registo , com*o pretexto 
cie tratai da sua saude , que altas nao era boa, não lha 
pude negar ; com.tudo durante áqnelia Licença de Registo 
não havendo quem suprisse bem o seo lugar na* importan
te Commissão , de que eu o Vinha encarregado a respeito 
das Tropas - Inglezas , que então andai ião por cinco snil



( 64 )
homens , e cte que eu o nao podia escuzar p'ela boa in
teligência em que estava coni elle o Chefe Cominandante 
das Tropas , e o Enviado .Britânico , resultando sempre dis
to vantagens ao Serviço de Sua Alteza Real , e á digní- 
daĉ p deste Governo ; (tendo-me succedido . o contrario com 
outro Official, a quern antes eu tinha encarregado isto mes
mo ;') servio constantemente com o mesmo gosto , e com 
a mesma actividade, o que eu participei á Corte em Of
ficio de dezoito cie Dezembro de mil oito centos e doze, 
numero trinta e sete , por occasiao desse seu bom , e ac
tivo serviço, não obstante a referida Licença de Registo; 
cujo tempo lhe-não mondei pagar, porque elle nunca mo 
requereo, e porque huma vez que nisso lhe fallei me res
pondeo , que Sua Alteza Real algum' dia iho  ̂ compensaria. 
He para notar-se, que no tempo desta sua Coimnissao , e 
inteligência com os Cíiefes d a s  Tropas Britânicas , deque eu 
o tinha encarregado, he que èllas se retirarão deste Estado 
por Ordem do Governador General. Lord M intó, que co
nhecia muito bem o dito Lucas JoséNde Alvarenga do tem
po do seu Governo de Mac‘\o , a quem tinha então. dirigi
do ultimamente Officios es mais- honrtísos , que existem tam
bém nesta Secretaria do Estado com outros, que pelo mes
mo Governador General me forão dirigidos , sobre os mes
mos assumptos, e com os mesmos louvores a este Official, 
na qualidade de Governador.

Tendo. Bernardo Aleixo fpido o tempo da sua recon
dução na forma da Mercê de Sua Alteza Real, e tendo,*eu 

• presente o Oílicio clã Corte de que acima fallei , da data .de 
dezenove de Maio de mil oito centos e dez , que continha 
lambem a resposta da Participação, que eu tinha feito da 
nomeação do dito Lucas* José de Alvarenga, para aquelle Go
verno; mandei o por isso acabar o tempo, que lhe restava 
do dito Governo; pois que o tinha tirado da posse dellc, 
sem que eu tivesse ordem expressa de Sua Alteza Real pa
ra isso, e % fim sómente de lazer entrar logo o*recondil» 
zjclo pelo Mesmo Augusto Senhor; uras demorando-se-lhe 
ali a posse por motivos, que eu apenas dirià só, e fran- 
camenta á Sua Alteza Real , ,julg*ou este honrado Oficial 
conveniente áo Real Serviço , eá decência publica o retirar- 
se logo que -pôde, o quê fez em hum Navio Estrangeiro , 
e com bastante despeia, cuja prudente conducta lhe áp- 
provci. Sem fallar nos Officios secretissimos, .que guardei 
por isso cdm os Documentos, que os authentica'rao ; bas
tão .os que se achuo na Secretaria deste Estado sobre este 
assumpto, para se conhecer em detalhe esta manobra, tão 

• sabida de todos, e os motivos delia.
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• , | 
Voltando pois *aqifi da China esta segynda ,vez canti?» 

nuou a servir junto "a mim no mésmo extrçicio das ordens 
émquanto tulo havia Navio para partir para a Corte, e sem' 
cuidar entretanto de receber os seus soldos de Sargento Mór , 
que tinha vencido antes de partir para o Governo , nem 
os qua venceo entretanto na sua retirada da China, e os 
que continuava a vencer. cada dia esperando sómente a 
cada passo a ofccasião oportuna, e commoda de partir para 
o Rio de Janeiro directamente , ou por escalia, onde os po
dia haver com o que fosse vencendo juntamente-, e onde 
podia de himia vez procurar nos Reaes. Pés de Sua Alteza 
Real ajusta remuneração dos seus trabalhos ,• prejuízos, des- 
pezns , e distinctos Serviços , que eu por vezes levei á Real 
Presença e.in dHíerentes Officios de trez ile Maio de mil 
oito centos e owze; de vinte sete de Fevereiro de mil oi
to centos e doze , e outros mais. *

Além de tudo isto constou-me por cartas , #qúe me fez 
ver o digno Enviado Britânico Skuykr , unico Empregado 
In g lez ,q u c  ainda aqui veaide, que sendo odito Alvaren
ga Governador de Macáo , onde fazia grandes despezas , 
dando jantares publicos- nos. dias dos Faustissimos Annos 
da Rainha Nossa Senhora, e tio Principe Regente N oéso 
Senhor , e funçoens como fez pela feliz Restauração de 
Portugal, &c. logo que lhe participei a ordem ’, que eu 
recehi& da Corte sobre este objecto , recusara sempre ac- 
ceitar dos Sobre-Cargas da Companhia' Ingleza aquellas- da.- 
divas , e meios que linhão feito a fortuna de seus Prede
cessores , e que este desinteressado passo , seu depois de 
tantas tentativas coroara a reputaçao deste-Official entre 
os Inglezes, e fizera propagar mais entre elles , e os seus
Governos o seu nome. * . ,

Por fim a conducta deste honrado Official tem sitio 
tão disiincta , que lie gtralmente sem • excepção attestada 
por toda a Nobreza, deste Estado, -todos os Gcneraes 
de Provincia, Governadores ,• Chefes de Regimentos; e athé 
por todos os Ministros da Relação do Estado , especial men
te pelo seu actual. Chançeller , Conselheiro-"‘e Secretario, e 
mais C o n s e lh e ir o s  do mesmo Estado. Não ha huma pessoa 
aqui que lhe não faça elogios. Disto mesnio que acabo de 
referir ba Documents authenticos na. Secretaria deste Es
tado , a elles me refiro.

' E eu mesmo, que pessoalmente o conheço fca peito de 
quinze annos com hum trato constante não só no Kcal 
Serviço, mas athe mesmo familiar .julgo por isso do meu 
dever 7 e athé da minha consciência ( por ter sido tal-
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vez a causa do sea atrazamento ) «tte^tar agora ampla
mente de proprio conhecimento, e experienda todas estas 
suas raras qualidades, que eü mesmo admirei sempre, « 
o disse sempre a.todos publica, e particularmen-te para que, 
já que eu com a authoridade , que tenho de Vdce-Fiey ca
da vez mais limitada, nunca lhe pude remunerar pelo me
nos o mais pequeno . dos seus relevantes serviços , que ett 

.tenho toda a razão de saber, possa elle assim corn tão 
justos, e tao dignos motivos esperar do Magnanimo Au
gusto -Coração de Sua Alteza Real o Principe Regente Nos
so Senhor aquellas Mercês, e Graças, com que costuma re
munerar sempre por Sua Real Grandeza a Fassallos Bene
méritos, Pelo que, e por ser tudo isto a pura verdade, 
mandei passar a presente , assignada por inicn , e sellada 
com p Sello das minhas Armas. Goa dezaito de Outubro 
de mil -©ito centos e quinze. — Conde de Sarzedas,

Reconheço verdadeiro o signal supra Rio de Janeiro 
J6 de Junlio de 1819. —— Ern testemunho de verdade -Es
tava o signal; e assignado Joaquim José de Castro. O 
Doutor José Joaquim Pereira Leite, Professo na Ordem tie. 
Christo, Desembargador da Casa da. Supplicaçao do Brasil, 
qu£ serve de Corregedor do Civel da. Corte, e Juiz de ín 
dia, e Mina, &c. Faço saber , que por fé do Escrivão do 
meu cargo , que esta subscreveo, me constou ser o signal 
supra do proprio Tabelião nelle contheudo , o que hey por 
j.usti.(icado. Rio de Janeiro 13 de Agosto de 1S22 : e eu 
João Raptista de Almeida o subescrevi. — José Joaquim Pe* 
reira Leite.


