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BAHIA BE TODOS OS SANCTOS 

Cypriano Jose Barata de Almeida^ 



E P I G M A F E , 

Se a Natureza erguesse o veo antigo 
Que cobre tanto crime, tanto engano ; 
Que inferno de atentados commetidos 
Contm a singellafé da Liberdade ! 
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F I L I N T O ELISIO. 



|B1TANTES DA BAHIA. O vosso Deputado FyprianoJose 
raia ae Almeida errante e fugitivo, naõ tendo podido conâeguir á f m M 
á que se propóz nas Cortes de Lisboa, vai aprezentar-vos o dolorozo> 
fiel quadro de seos trabalhos c comportamento. Ah! com quanta dôrt 
e magoa eu ent ro a rcferilo! * Apônas o nosso fatal Destina nos lançou ( 
nas margens do Tejo entre gentes simuladas e mal afectas, quando lo- j 
go. chegou aos meos ouvidos ç» cstrepito da marcha illegal e tortuosa, 
com que se derigião os negocios do. Brasil, e se reforçavão machiaváH 
çamente as doirãdas algemas, já çomeçávão a prender nossos pul- \ 
sos, naõ podendo embaraçar a torrente das Brasileiras desgraças a re-J 

clamação de alguns poucos Deputados, que debaldelutavãò contra 
dominante'lacção do Congresso Lusitano. ( L ) Foi neste apertado lan-
ce, que gemendo de aílicção, e bramindo de raiva, e ao mesmo tempo* 
cheio do sançto enthusiasmo, que inspira o amor da Pátria, determinei ; 
arriscar-me logo á mais cruel batalha. Eu naõ ezito, ede repente no* 
dia 17 de Dezcmbro.de 1821, que foi o primeiro, em que tomei assctjtâj 
to naquelle Congresso, apresentei e lí huma mossão, requerendo, que . 
se suspendesse a discussão da Constituição athé que revissemos Jtojdo </ 
trabalho vencido; e que finalmente se esperasse pelas Deputaçòcs ddl 
Brasil, para o que me authorisavao as Bazes artigo 21. Foi ep t ã f t t fm 
teve comesso a briosa desigoal luta doEmisferio Brasileiro contra o 
misferio Europeo, e hum connato de parte á parte, já para dcffendçr, 
já para aniquilar os inprescriptiveis direitos do poderoso Beino do Bra-
sil, De huma parte estava o pezo de mais de 100 Deputados Portuguczes, 
e sobre tudo da mencionada facção dos Exaltados do Congresso, que re-
forçada pela energia de seos clandestinos clubs, é sustentada pela mul-
tidão das gala rias, fazião tremer athé os proprios Deputados seos c m m 
panheiros: da, outra parte via-se a quaze insensível fracção de .15, ou 
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16 Deputados Brasileiros,- todos desanimados, e mudos, poueo aptos á 
sustentartfa glpria e os diréitps da nossa Patria, e ainda menos as ban-
dejn&dif Bhtfa^quq desenroladas dentro em meo peito tinhão por de-
viza tU Liberdade; vencer ou morrer. ~ 

Os nossos Adversários sustentarão, que naõ devia ser aameíida a 
mossão, pois o Congresso estava em boa marcha, e trabalhava legal-
mente ; mas eu cheio de firmeza, bem que desamparado pelos meos 
Companheiros ( 2) defendia com o maior denodo os direitos do Brasil, 
que supunha inteiramente sufocados. Èntré tanto a minha coragem e o 
afmcamento com que produsia algumas rasões, fez que segundo a ordem 
do Congresso ficasse aquella mossão para segunda leitura. Eu acaba-
va de observar a má fé, Com que se tratactavão os nossos negocios, e o 
cuidado, que se empregava em illúdir os nossos designios: mas que es-
palho naõ fòi o meo quando no dia 19 do dito mez ví desfexar sobre 

/ m ^ t p d o d pezo dossofismas, e sustentar sem pudor o sjstema da nos-
sa cótonmSáção ? Os ataques forão rijos, e a minha deffeza desespera-
da. O Achiles de seos argumentos era; que havendo o Brasil jurado' 

jffeláí Constituição, que fizessem as Cortes de Lisboa, devia sugei-
tar-se ás1 suas decisões; que naõ podia representar contra os seos traba-
lhas, e muito menos atalha-los ; que mais ou menos Deputados erão in-
diferentes, visto que a Nação era huma só; &c. que o contrario era hfi 
cnmtnpsò perjúrio; e dicerão tudo mais quanto ensina a perfídia de 
maõs dadas com a eloquencia. De balde eu sustentei, que naõ se de-
vião as Cortes confiar em*taes juramentos, por que só erão promissori-
os é Condicionaes; que ninguém estava obrigado a observar o que fizes-
se hum dos contractantes de má fé; que - todas aquellas ricas e gran-

.des Províncias do Brasil estavão em completa revolução, e por isso in-
dependentes e livres, e põdião regeitar aquillo que naõ lhes fosse van-
tajoso, e especialmente porque tinhaõ sobejas forças para se manterem : 
que os Deputados erão pessoas constituidas e incarregadas só do poder 
de fázer bem, e nunca mal; que logoque naõ fizessem oseo dever segun-
do asihfénçoes dos Constituintes, estavão nullos ede nenhum efeito os 
contractos, os Povos desobrigados, e os Deputados immediatamente 
privados de seos poderes: que as Províncias querião Constituição ã séo 
modo, e naõ ao alheio: que os Deputados naõ erão senhores nem das 
Províncias, nem das pessoas, e vontades, e muito'menos da liberdade 
dos Cidadãos, para dispor delia, principalmente por que naõ vinhão do 
Brasil para assignar Constituição feita pelos Deputados de Portugal, 
sim vinhão fazer a Constituição constituindo parte ou metade dos Esta-
dos Geraes; que do contrario tudo erão nullidades, que dispensarão o 



Brasil de qualquer obrigação, e o separavao da voluntária união, que 
elle tinha premeditado; &c. &c. mas nada foi bastante; e nejn eu po-
dia ter rasão, pois que os votos dos Brasileiros erão indiferentes aope-
zo de mais de cem Membros Deputados Europeos. De balde eu alie 
gaVa, que;segundoa Baze 16 os trabalhos estavão nullos; ounaõpodião 
obrigar o Brasil ; porque se a Nação Poríugueza era a união de todos os 
RòrtugueZes de ambos os emisferios, faltando hum desses emisferôàs pa&IJ 
aprovar, ou desaprovar, estava destruída a Baze, ou a Constituição naõ 1 
era commum: de balde eu sustentava, que pela Baze 20 mais d' ameia- 1 
de da Soberania ficava residindo da nossa banda, que éra maior, que I 
Portugal: que o Brasil devia ter igoal, ou maior parte naquélles nego- ' 
cios, e naõ ser tráctado como patrimônio do pequeno fraco e mizeíavel 
Reino de Portugal. De balde eu representava, que* pela Baze 24 às leis 
devião também ser feitas â vontade de todos os Cidadãos do Brazil* póf 
meio de seos Representantes, pelos quaes devia o Soberaho Congresso 
esperar; por se*r a sua assistência, absolutamente essencial em negócio 
de tal monta : que os Deputados do Brasil tinhão igoaes direitos, cómo 
Representantes de hum Povo Livre, e que devião concorrer pára com-; 
pletar a unanimidade, ou pluralidade de votos a fim de serem valiosás 
ás leis: ( 3 ) debalde eu clamei, que a irtnieiativa de todas ás leis per-
tencia á todos õs Deputados da Nação inteira reunidos segundo á Baze 
2õ; e que naõ tendo nós parte no que já estava vencido devíamos revér 
por nossa vez, e dar saneção e aprovação; e que de outra maneira naõ 
julga vamos valiosas as discussões, e'ainda menos o seo eflfeíto para com 
o Brasil, o qual naõ,ficpria. obrigado, segundo a já citada Báze 21. 

A' vista pois de tanta obstinação e alvorosso do Gáogressp eu reti-
rei a minha Mossão,*, e substituí huma Indicação mais adoçáda, que le-
vava por cautelia, assignáda também pelo Illustré meo Colega e Amigõ 
o Senhor Deputado Francisco Agostinho Gomes, a fim de que tivesse 
mais pezo: minhas vistas forão sustentar por diversa maneira minhas o-
piwiões, e salvar os direiros e dignidade do Brasil, pois que á ellé fica-
va salvo aprovar, ou regeitar o resultado de taõ manifesta illegalidade.; 
Nova repulsa foi a consequencia da rtova. proposição, que eu sustentei 
desesperada e furiosamente a pontò de concluir o meo discurso excla-
mando, que o Brasil nau seria illudido; que elle regeitaria tudo; que 
naõ cedia de seos Direitos; e que tinha muita gente, e muito sangue pa-
ra derramar em sua defeza; e dei fim ã questão retirando a Indicação. 
Nestes momentos críticos alguns Deputados Europeos, ou mais astutos, 
ou mais perversos, buscarão adoçar meuazedume, e afastar a desconfi-
ança, quê eu manifestava contra a simulação, das Cortes taõ cabalmente 
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patenteada: elles, e o mesmo Presidente o IIlustre Trigozo, lançarão o 
vlò 4» ittusão' sçbpe. taO embaraçado negocio, asseverando, que na rp-
visão.ctgi Constituição se fariãò as reformas, que os Deputados do Bra-
sil r e i p r ^ s è m , e que se supriria tudo com artigos adicionara, acõmoda-
dosaos dézojos. e circunstancias do Brasil: e isto se colhe muito bem dos 
Diários de Cortes, Sessão, de 17, c 19 já referidas; eu digo ~ s* colhe-
pér l jue naõ se a chão estes debates ali exarados, ou fosse pela costu-

dos membros da Commissão de Redacção, ou fosse )>ela -ò-
missãq .dos Takigraphos no meio de questões-arguidas e sustentadas en-
tre sussurros e perturbações. Todavia naõ foi perdido o tempo, eos suo • 
res daquelle dia. pois que com elles descobri o artefacto, com que se leva-
vão os negócios Brasileiros: eu penetrei o véõ macbiavelíco, com que se 

fVolbnão negras siladas, è a maneira retorcida de sufocar as opiniões dos 
Campiões do Novo-Mundo: a Baze 28 servio de egide á esta turba da 

| 'facção aterrãdoura de todo o Congresso; muitos destes corifeos da in-
triga e dominação allegarão, que os Deputados do Brasil naõ erão das 
Províncias, sim da Nação; qne elles só dêyião fallàr geralmente a bem 

l à a Nação inteira, e nunca das Províncias em separado, &c. ( 4 ) mane-
jo Ité̂  íraudulenta política, que de baixo de sofismas, e termos lisonjeiros 
nos cravava o punhal da nova colorínisação, e redobrada tyrannia. Cru-
éis ! que assim machinavão oretrpcesso da nossa civilisação, e liberda-
de l. infames! que, assim atiçavão o fogo da intriga dos dous Mundos e 
acendião a facha da discórdia, que hia derramar o precioso sangue do 
Irmãos ; mergulhando os Portuguezes em hum Oceano de males, cujos 
efeitos funestos elles ainda naõ bem calcularão. 

Neste estado de desgosto e luta prosseguirão os r.egocios e as dis-
cussões, concorrendo eu com os de mais Deputados Brasileiros para a 
factura dá Constituição; e servindo de apoio aos virtuosos sábios Depu-
tados Europeos ( 5 j conseguimos, que se aprovassem algumas leis. que 
cscudão hoje a liberdade Portugueza: sim, fornos nós, que ajudamos, e 
quaze forçamos pelo açrccimo dos nossos votos, todo o'Corpo Legisla-
tivo a erigir o Tribunal dos Jurados, e outras saudaveis instituições, a-
ppzar da reluctancia dos Dezembargadores, Corregedores, e Juizes de 
Fora obseurantes, e seos sequases, que lutavão á conservar o reino das 
trevas, e quaze todo se o poderio. ( 6 ) Portuguezes ! naõ sejaes ingra-
tos: á nós eá nossa coragem deveis sanetas Leis Constitucionaes, que 
para o futuro vos ham de tirar das garras da violência, e corrupção De-
zembargatoria: Portuguezes ! sem os votos dos Brasileiros vós estáveis 
perdidos, e jazerieis illudidos no lodo, e nada da escravidão. 
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Em quanto isto se passava eu, c alguns .melhores: Deputados fazii-
mos, o que era possível, esperando o reforço das Deputações Brasilei-
ras, que ainda faltarão, a fim de reforçar nosso partido em beneficio 
dos negocios patriotas: ífias engqnci-me; por que alguns dqSqúe exlC 
tiao, e vários que de novo entrarão, ou se mostrarão froxos é egoístas^ 
ou descaradamente traidores» c assim nenhum soccorro recebeo o par-
tido Brasileiro, sendo as minhas instancias vozes espalhadas no dezen 
to. A' este tempo, e pelas manobras insidiosás do Congresso, ou suaX 
dominante facção, èü reflectí no Decreto Provisório de 28 de Julbò de 
1821, pelo qual se determina a unidade do Exercito de Portugal e Bra-
sil, isto lie, a identidade, e formaçaô de hum só Corpo Militar de am-
bos os Emisferiòs. De balde eu clamei contra tal Decreto; mil vezes 
representei, que aquella disposição faria mudar os iCorpos Militares do < 
Brasil para Portugal, África, Asia, c Ilhas, hindo os nossos soldados 
Brasileiros acabar os seos dias em climas estranhos, e desapiedados, 
como se foraõ criminosos, e ppr issp degradados para darem o final sus- I 
piro fofa do regasso, e carinho de suas mulheres, mãis, pais, filhos, a- ' 
niigos, &c.: e porventura naõ sc conhecem bem as roupas, e a audacia ] 
do Despotismo do Congresso de Lisboa ? Sim, ellas estaõ ao alcance 
de todos: os fins- de taõ dannada instituição eraõ mudar as nossas Tio- 1 
nas Nacionaes Brasileiras, para nos introdusirem as suas goarniçõeS' j 
Poriuguezas, essas Tropas de Janizaros insolentes, ou Vandalos devas-
tadores, e por meio dei Ias dominarem sobre nós com sceptró de ferro, 
doirando cointudo as cadeias cóm o nome de Constitucionaes: eu excla- I 
inei, e esbravejei sempre; mas tudo foi sem 'proveito; por que ò Com; [; 
gresso cada vez mais forte, tanto pela mudança e presença de seo Rei, 
como pelo reforço de alguns Deputados do Brasil seos sectários; e trai- ; 
çaõ da Junta Govcrilativa Bahicnse, que desarmou Òs Brasileiros, e en-
tregou as armas aos Europeos, e finalmente pelos barbaros successos 
do infame Madeira, o Congresso, digo, se persuadio, que o Brasil naõ 
dissolveria o nó, que cada vez mais se apertava; e tudo isto parecia fa* 
cil ao Congresso, ou á dominante facçaõ, por que acreditava ( e atre-
vidamente o lançava cm nossos rostos) que a ignorância,(7 ) c simpli-
cidade do Brasil franqueavaõ ò passo á Europea dominaçaõ, muito prm-
cipalmente por que supunhaó o Brasil bem disposto pelas suas intrigas, 
falto de armas, e dividido em partidos, e embaraçado por outros obstá-
culos políticos, que de certo concorriaô para que humilhasse o collo, e 
recebesse o jugo. Mizèraveis ! Quanto elles ignoraõ o brioso heroís-
mo dos Habitantes da Zonna torrida! 



Ateste Decreto referido seguio-se ode 29 de Setembro do mes-
mo anno, pelo qual deverigõ ser destruídos os Tribunaes do Rio de Ja-
iieiro|^|amado q Príncipe, &c. Se este Decreto mandasse aniquilar 
o T e i m a i do Dezembargo do Paço, esse oôvil de ociosos déspotas, 
queijipenas servem para chupar a s"ubstancia publica, multiplicar os 
Empregados, que pesaõ sobre o povo, e reforçar o partido da Tyrah-

qiaif, esse Tribunal abominavel, que no Rio de Janeiro supria ( e ainda 
'$P>re) as vezes ,dò Divan de Constantinopla, degradando os Cidadaõs 
por huma Provisão, sem serem ouvidos nem convencidos: ( 8 ) esse 

i^Pribunal finalmente, cujo prestimo he dispensar nas leis, aniquilando 
o codigo, c tornando o Governo Monarchico em Despoticô; esse Tri-
bunal, torno a dizer, que uzurpa os trabalhos do Poder Executivo, torna 
qs Reis indolentes, q as leis incertas, e o Povo seo escrávo: ( 9 ) se este 
Tribunal, de que fallo, fosse redüsido ánada, poderíamos olhar para o 
Çóngresso, como para hum Ente bemfazejo; mas as suas vistas eraõ to-
das contrarias; elle só tinha a mira em aviltar o Brasil, e em pólo na 
dependencia de Pottugal, e seo arbítrio, como bçm demonstrou a recu-
sa obstinada de huma Delegaçaõ do Poder Executivo no Príncipe, e de-
ppis a do Poder Legislativo, &c. &c. De mais s,e o Decreto dissolves-
se aquelle outro Tribunal chamado Meza da Consciência, c Ordens, ( naõ 
tendo nem consciência nem ordçm ) pois que se preparava a ruma de 
privilégios, foros, isempções, commendas, &c., e mesmo quando se vê 
inutilisado o dito Tribunal por mil motivos, e o Publico se persuade, 
que elle hê couto de vadios, que absorvem sem fructo as rendas publi-
cas, e estendem o systema de aumentar os partidarios do Despotismo, e 
a desgraça da Pátria; se finalmente o referido Decreto cortasse pelas 
raizes outras instituições perniciosas, e naõ atacasse em frente os nos-
sos Direitos, e a nossa Liberdade, entaô poderíamos dizer, que o Con-
gresso obrava sem sinistras intenções, e que o seo fito era o bem geral 
da Naçaõ inteira; mas huma experiencia fatal marca as maliciosas in-
tenções daquella funesta combinaçaõ dos facciosos das Cortes: nós re-
conhecemos bem de pressa, que o seo ardil era dirigido á arrancar-nos 
ímpiamente o Príncipe, que hoje se senta sobre o Thíono Imperatorio, 
que nós Lhe havemos òbtorgado; e que de mais nos pertendia abafar a 
Academia de Marinha, e todo o systcma de espalhar as Luzes no nosso* 
paiz; o que se tornava bem patente, e provava o delirio, e perversi-
dade daquelles corações dannados, e fementidos. 

Ainda mal acabava de apparecer aquelle Decreto referido, quan-
do sahio á luz a obra de Satanás, quero dizer, o Decreto do 1. de Ou-
tubro do dito anno de 1821, no qual se cria hum Governador das Armas 



w * 

| vontade do Poder Executivo, independeàtè dbsGovenos ( M z ü É 
Províncias: esta mstituiçaõ forjada nas trevas dos clubs, enas sulfurea^ 
cavernas do Despotismo, tem em si todos os elementos de desunião das 
Authoridades, todos os princípios de dominaçaõ militar, todas as semen-
tes da anarchia, nas quaes se pôde criar, e nutrir a arbitrariedade de 
qualquer Poder Executivo; instituição finalmente, qúe pode ser avalia-
da como a mais favorita lei da tyrannia, pois que he variedade dos an-
tigos Capitães Geeeraes, que assolarão o Brasil com furor, que excedco 
ao dos mais cruéis Bachás: e foi por isso mesmo, que o Congresso a 
instituto, fazendo-a mais dolorosa não só pela sua influencia e pezo no 
Brasil, mas porque era chimericamente responsável ao Poder Executi-
vo de Lisboa, e por que sem recursos devia completar com as baione-
tas a escravidão Brasiliana; (10) muito principalmente depois do efei-
to do Decreto mencionado de 18 de Julho, que nos punha ao désampa-
ro pela perda das nossas valerosas Tropas, e introducção das goarni-
çoes EurOpeas. Este manejo de atrocidades ficáva bem aperfeiçoado 
pela responsabilidade da Fazenda Nacional exclqsiva^e restrictamen-
te ao Thesouro Publico .da Capital do Reino de Portugal, Lisboa. E 
quem pôde duvidar, que absorvida a substancia das Provinciás por es-
sas sartguexugas insaciáveis Portuguezas, fieavão as nossas rendas esgo-
tadas, é os nossos Paizes ptizicos, e marasmados, ou puros esqueletos, 
para lastima da Patria, e horrçr do •Novo-Mundo, onde boje só trium-
p'ha a Liberdade ? ? Porventura não he evidente, que com tal adminis-
tração de Fazenda filha da cobiça, e governo colonnial, nunca mais te-
ríamos com que fazer pontes, estradas, calçadas, e outros eommodos, 
eornamentos das nossas cidades? Que nunca sahiriamos da ignofancia, 
e das trevas ? Que só teríamos de trabalhar para os Portugúezès pos-
suírem, de produsir como vis escravos para os soberbos Mandões de 
Portugal dissiparem? ' i * 4 

Em quanto pois desta parte retinião as pezadas cadeias, que se 
promptmcavao para o Brasil, os Ministros do Gabinete Portuguez re-
queriao em Inglaterra a prohibição de venda, e exportação de armas, 
pólvora, &c. para os nossos Portos, o que era huma hostilidade mani-
festa; e patenteava as intenções de nos desarmarem para mais faciL 
mente nos subjugarem. Por outra parte animavão-se òs Batalhões Eu-
ropeos do Rio de Janeiro, Pernambuco, e Bahia á se manterem a força 
descoberta naquellas principaes Cidades, e Provinciás, para com e l la l 
esmagar o rçsto do Brasil; sendo o Congresso quem arrojadamente se-
guia este plano, fomentava, e premiava. Agora capeia-sê hum montão 

B ' 
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4e crimes horrendos do Conde dos Arcos, que a forca de.patrocínios 
fie solto çomo innoçente, sem se observarem as leis: logo desculpão-se 
os inauditos horribilissimos attentados do infame monstro Luiz do Re-, 
gp, layagp em sángue do lugar do Bonito, e dos Pernambucanos^ mais 
denp|ridp. mil vezes do que \ rerres na Sicilia; provando assim os Esta-
dos Germes,' e Governo de Portugal .p. quanto desprezão os nossos cia-

j p s nossos males, e fiireitos. Àqyi apparece Jorge de Ávilez 
, a p p w d i d o , e louvado por ser des,obediente, insubordinadp, e atrevi-
' j l & O Herdeiro do Throno, então Chefe do. Poder Executivo. Allí 

sae Madeira pondo em conflagração a Bahia, arrasando quaZe aquella 
exceliénte Prpvmcia; por toda a parte fetumbão os éccós das delihe-
rações horrorosas da cruenta política de Portugal, dirigida á pizar a 
rarviz do Brasil, redusindo novamente á escravidão minha chara Pátria • 
Já Ifão se occulta o arrojo, e atrevimento dos Ministros de Estado apoi-
a |ps , e encaminhados- pela çéga, malvada facção do Congresso, que 

j ^ c e trabalhar pary fazer em retalhos a Nação, que nós dezejavamós 
g ^ j i d a : j á se mandão Tropas descaradamente; já se repetem expedições 
j sem rebuço, e sém âttenção aos plamoresAlos bém intencionados iílüs-
tres Membros do Congresso. Hum dia somos atacados, outro dia v i l l 

.ípendiados ( 11 ) pelos membros da facção infame, que subjugava o Con-
í . e r v e m as injurias; hoje sussurra o povo; amanha nos ameaça 

j apparecem,pelas esquinas pasquins aterradores: de todos 
os lados recresceiq os perigos; ps assacinos no.s arreganhão os dentes 
I f M l l i ^ ^ f e Deputado Moura, e seos satelites; ( 12 ) em fim negoei, 
ântç| , artistas, soldados, e p povo todo só buseão meios de nos einmor-

I daç^, . e àmedrentar, a f inrde que humildes subscrevamos a escravidão 
| de nossa Patria. Mas de balde elles se_esfcfrção, por que eu não temo, 
; pao cedp,_ nap atraiçpo a nobre cpmissão, de que estava encarregado; 

tudo combato, á tudo resisto, preferindo as desgraças antes, do que 
eondescender.com os desígnios de hum Congresso perfido, que désmas-
parqya a np,va colonnisação do Braml. 

Não pára aqui Q negro, sysfema de engano daquelía géutfe femeutL 
da; eíla busca sobornar em Pariz duas pessoas, para disíarçadamente 

| hifem sqblevar nossos escravos., a fim de nos dividirem em duas n-uerf 
ias, e assim triumpharem os Batalhões Lusitanos. Entretanto fazia-se 
pada yeg mais publica a ingerência do Congresso na guerra civil Bra-r 
sileirg, a,tiçando os Ministros de Estado, retirando as Tropas de Mom 
te-Video, patrocinando sem pejo o criminoso Madeira na Bahia, e mos-
trando decisivamente, que havião correspondências, e ordens occultas 

: para o dito Madeira uzurpar a força d" armas, e som o formulário das 
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das leis o còmitumdo das Tropas, a fim de dominar a Província, foséfe . 
como fosse; o que tudo se fez evidente pelos louvores prodigalisados « 
com o dito Madeira mesmo em nossa presença por haver derramado tÂ 
precioso sangue Baiano, e enchido a Cidade de sttètos, roubos mortès 
sacrilégios, &c. 4 ' | j 

Mas já se ievantão as armas na irtimortaí Vílla da Caxoeira, os A - ! 
Retas dá Liberdade metem hombros ao pezO; trabalha a espada, Zil- í 
nem as balas, e o canhão horfendo, quebrando o prestigio e as cadei-
as, apregoa a nossa Liberdadade. Ora em quanto se íiitaVa nó meio I 
de todas estas agitações e tempestades alguns Membros do Congresso 1 

ou mais smCerbs, ou mais simulados, qíieriâo persuadir, qüe ris Derni- ] 
tados do Brasil deviao ceder por então, e que passados quatro anhfcsV 
propormo ,as emendas, que julgassem convenientes' ao bem do Brasil: j 
o trama era patente : elles queriâo enganar com bons discursos, e ga-
nhar tempo, cm quanto mudando as nossas valentes Tropas Brasilianas, 
e absçrvendo os nossos cabe/laes,, nos metião as suas goakiçõCá Pr^to-
nanas, e Empregados Públicos, e praticarão algumas manobras para 
dividir os interesses dos Cidadãos, intrigar as PròVineiáS; e oss$bH$giu- ' 
narem a nossa Patria, ficando sem efeito as futuras reelaiitoçôêíf: *»as 
q ardil he desprezado. Ao tempo porem que isto se passava em Lisboa 
ferve o heroísmo Brasilico : no Rio de Janeiro o amor, e a necesskJádfe 
retém, e as baionetas- sustentãô o Príncipe ( hoje Imperador por nossa 
escolha e graça ) : Pernambuco não hesita; e müítas Provindias feíffilò 
hum' todo: o brio excita Po Brasil, e desde ò Prata athé o cabo de S. 
Roque ha huma só voz, huma só Nação; (independente hoje como vas-
to Império.) * ) 

Em quanto istCacontecia nó vasto Brasil á malvadá fafcçabdò Con-
gresso refeitava m limine os nossos Artigos ãdiccionaes, e decidiâ arbi-
tranamente, e assignava as Bazes, sobre que deviâò ser levantados es-
ses Artigos adiccionaes privativos áqUelle Emisferio; e eis declarado-oU 
segredo; e rasgado de todo o véo dos mistérios criados nos chibs para 
o captiveiro da nova Babilônia. Huns artigos cOitirnefciaes tinhão s i ib 
u. mais tempo inventados, e inrascados para ptixãr tbdo o ebmmérciO l 
Lisboa, fazendo desta capital o empório das riquezas prodtlzidas rio 
Brasil ; todo o ardil tinha sido posto em acção contra a nossa Pãtríà- a 
fim de lhe. deitar algemas e grilhões, e de conservar os ndssós vaStòs 
territórios em despojo aos Europeós, que tem a animosidade de assoa-
lhar amda hoje, mesmo em nossas barbas, qiíe 0 Brasil lhes pértende 

B 2 
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como herança de seos antepassados. Athé aqui vê-se obrar o fmgimem/ 
íq; agora; bate o pé a Arrogância, dando o derradeiro golpe: nada se 
nos eqnqede á nossa vontade, e só se decide, que o Brasil ajoelhe, pe-
ça? e;pb$$eça. Temerários! que assim desafiarão nossa reacção, có-
lera, eSvihgança! # 

ÓÇisaqui pois em miniakira o dezenhn, e recapitulação das perfidias 
CQnstitucipnacs de Lisboa contra o Brasil: na presença dellas nenhum 
dkafpiano deixará de ficar horrorizado. No dia 17, e 19 de Dezembro 
4%#821 prometeo o Congresso, que na revizão da Constituição,, e Arti-
g^fc^ttjiccionáes tudo se faria segundo as intenções dos respectivos De-
PljtSffos» a contento do Emisferio nesse tempo irmão4; porem agora 
B^jfese mudao Artigos, nem se consentem os adiccipnaes á nosso con-
tento; antes leva-se tudo por violência manifesta; fiado o Congresso na 
íbfça, e dominação do infame Madeira, e seos satellites, que prometem 
estultamente conservar com as armas o Brasil inteiro para Portugal. 

J ^ biima palavra tudo quanto diz respeito ã nossa Patria na Constitui-
ção^ Portuguesa hepura tramóia, arteficío, laço, colonnização, escra-

b tyrannia. Ora salta aos olhos, que o ciúme dos Portuguezes, 
e o costume de dominar não pode sofrer direitos igoaes, e reciprocida-
de de interesses; e nem o Brasil está na mesma razão de Portugal, pa-
T%ter hunia Constituição em çommum, especialmente nas actuaes cir-
cunstancias: esta he, alem de outras,' a ponderoza razão por que as 
G ò ^ s em Lisboa tecerão de propozito leis, que fossem capazes de nos 
ÃUnpir, e; doirarão as cadeias, com que tencionavão arroxar-nos; o que 
Jie absolutamente evidente, reflectindo, alem do que dito fica, nas 
seguintes observações. Primeiramente biíscarão diminuir nossa popu-
laçao, e adiantamento restringindo quaze tòdas as vantagens de segu-
rança de pessoa, liberdade de dispor de seos bens, e de escrever; e 
remunerarão de serviços, aos Portuguezes exclusivamente; a fim de e-
vitar a emigração estrangeira; e de se povoar o Brasil só com gente de 
Portugal, que deve dar força a sua dominação; o que sç vê no Tit, 1. da 
Constifpição,, artigos 5, 6, 7, e 15. Em 2o. lugar deixarão ao Rei po-
der illimitado para prender aquém quizer, quando a sua fantazia, ede 
seos Ministros o pedir, segundo o §.124. artigo iv. o que he açoute pa-
ra o Brasil. Em terceiro lugar não concederão Corpo Legislativo pa-
ra temperar ps abuzosvdo Poder Executivo, ficando os Brasileiros des-
amparados pelas conseqüências da distancia de Europa. Em quarto 
lugar criarão huma Regencia ao arbítrio do Rei, e seos Ministros, e 
Concelho, membros da mesma facção, gentes Europeas antagonistas 

\poi systema, nascimento, educação, e interesse. Em quinto lugar 
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tornarão a responsabilidade dos Ministros, è o Supremo Tribunal de® 
Justiça illuzorios, pois se devia buscar providencias á Lisboa: o q fe 
facilmente se collige cios Capítulos 1, e 2 do Titulo 5. Alem disto de-
cretarão, em sexto lugar, qne oRei , c o Príncipe não .possão bir ao 
Brasil, quando podem estar emJPoríuga!, - e Algarves; o que de cerlo 
priva aquella Região da cathegoria de Reino, e a torna ebíónnia, Como 
se acha provado no Titulo 4. §. 125. De mais-, ;em septimo lugar, não 
dando poder ao Rei para mudar Corpos Milicianos em Portugal, não fi-
zerao outro tanto para o Brasil, afim de que o Rei, e seos Ministros ar-
ruinem as nossas Províncias com mudanças das ditas Mílicias, e assim 
atrazem, e subjuguem facilmente humas pelas outras; o que se alcança 
olhando para o Capitulo 8. §. 173. Em oitavo lugar para cumulo de 
males negarao-nos, e mandarão-nos arrancar o Príncipe ( hoje Impera-
dor por nossa escolha e graça ) Centro do nosso Poder Executivo; c is-
to era tempo, que as convulções políticas mais exigião esta medida de 
união. &c. &ç. 

Todavia, fallando em afistracto, a Constituição Portugueza lie hü 
esforço do, Gênio para aquella Nação, segundo o estado de seo prezen-
te abatimento, e ppderio da Aristocracia," e Gente Togada: se lhe fize-
rem algumas reformas nas seguintes Legislaturas, talvez seja esta a me-
lhor de todas as Constituições, qne se possa dar aos Govèríios niixtos, 
attentas suas particulares circunstancias. Por meio desta Gonsjituição 
vê-se de certo modo o Rei despoíico, esse Collosso da Antigüidade con-
solidado pelos tempos e prejuízos, essa Fera idolatrada pela ignorân-
cia, nutrida quaze sempre de carne, e sangue humano, sentada sobre 
cadaveres, e recreada com gemidos e lagrimas; vê-se a Eera sem unhas, 
domesticada, e preza; e o Rei déspota obrigado a ser bom homem, CL 
dadão pacifico e viríuozo, bemfazêjo, *e patriota: vê-se o Governo po-
pular, ou reprezentativo, isto he o Republicano combinado docemente 
é cazado com o Monarchico, cujo nome só por si deve espavorir o Mun-
do inteiro: nella vê-se a Liberdade conhecida, e respeitada, a igoalda 
de praticada, a segurança exercitada: a Imprensa, esta Deoza tutellar 
da Especie Humana livie e defFendida: vê-se o verdadeiro methodo de 
impor tributos, segundo a possibilidade dos Cidadãos, e as necessida-
des publicas, e nunca para disperdicios do Chefe do Poder Executivo: 
vê-se a responsabilidade dos Ministros a bem do Rei, o dos Povos: vê-
se o Rei Constitucional honrado, respeitado, defendido, soccorrido efti 
abundancia, mas sem disperdicios, no throno do poder sem faculdade 
•de fazer mal: vê-se a Religião triunfante; a Superstição, e Fanatismo 
de baixo dos pés da Filozophia: vê-se o poderio dos Dezembargadoresf 
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j cm párte dimiimidp, 
suas inaldádcs sufocadas, c a Justiça descendo 

i A^f^Ccès com hum rama de Oliveira era lugar de espada/ Sim,, 
i 0 t o t i | j p repetir; nesta' Constituição vê-se o veto temporário, e nunca 
I absoluto-, a iríniciativa das lçis pertencendo aò Corpo legislativo: horr-
f ra e lcmvor pertencem a tão Sábios Iqstituidores: são estas.a^duás leis 
f piais importantes daquelle esforço de Sabedoria Portugueza: por ellas 
j neto'o Hei pode ihniciar leis perniciezas, cíija aprovação poderia con-
I seguir pormeio. de intrigas, sobornos, e influxo de seos '.validos e sequa-
I zês ; poderá suspender, prohibir, ou aniquilar aquellas leis, que as 
t- '-<3$rtcs julgarem sabias; Sim, eu vos adoro Instituições sanetas, mesmo 

para bem alheio, em quanto vós não appafeceis na nossa Constituição 
- bras i le i ra trabalhada pelos nossos Estados Geraes no Riç de Janeiro! 

Finalmente na Constjtuiçãode Portugal vê-se a respeitável sanetissima 
' criação de huma só Gamara Legisladora, a fim de que não se tornem os 
| - s e o s esforços baldados por hum Corpo intermédio, capaz-de aniquilar 
§ ashôais bellas producções do Gênio, e do Patriotismo; e vós ó Filha dos 
p Ceos, Raio de Luz^ emanado da Divindade, que à eompètencia pròte-
fâêfe a liberdade, a segtirança, e fortünas dos Cidadãos! Fallo com vos-
* co sacratissima Instituição dós Jurados! Recebei os meos respeitos; e 

olbcaustos, pois em toda parte vos adoro, e por vós tanto trabalhei, a-
'inda.que cm beneficio alheio! Ah! como me arrebata a fanthazia des= 
tes fucturos bens, que espero do .Rio de Janeiro! Sim, elle já nos pre-
para igoaes pelo orgão do nosso Congresso! Entretanto a Constituição 
Portugtieza só he prõpriá para os Portuguezes- ella he peça, q u e W 

f mente ajusta bem ao Reino de'Portugal; para o Brasil he aífange amo-
ptado, he punhal, que traidoramente nos traspassa o coração; e quando 
I menbs he hum Codigo da tvramiia; huma corrente ferrea pézada, sym-
pbolpdcr nosso aviltamento, escravidão, geral, cólonnização infallivel, e* 

jpvergonha sempiterna do Nome, e Gloria Brasilcirtu 
I Nestes lances pois funestos e apertados nada Continha a hum Rc-
f Rrezentante Brasiliano, mais do que, oppor-se á oppressão estrangeira, 
I' õão annuindo fi Opiniões c leis tão dannozas á sua Patria. Já no dia 20 
I de Julho eu havia protestado ao Congresso, que não assignaria a Cons-
I tituiçao, em quanto houvessem soldados com baionetas, ou espadas na 
I Bahia; as Cortes de tudo zombarão, e só eorrião aos seos* fins! E que 
I t-ecurso me ficava? Nenhum, senão a dezesperação,, e rezistencia a-

herianOtt aperto, e ameaço o Congresso, ao que se segue hum tumulto 
horrível das Gala ri as contra a minha vida: e que me restava á fazer en-

^ tre aqüeííes lobos da malvada facção do Congresso, e seos ieqtiazes ? 
1 > ̂ srada por certo: eu me salvo com gloriosa fuga, ficando izenío da 



ignomínia de fraco: Inglaterra foi o meo primeiro azillo; hoje lie Ter- -
hambuco, esta immortal Província patria dojUeròes, escudo'da Lifier- j 
dade, e balparte contra a Ty| |nnia: sim.eú estou em Pernambuco con-M 
servando aos meos Constituintes a gloria de se não haverem enganado % 
na escolha do seo Deputado": á mim toca o timbremos perigos, Velfes' 1 
o louvor da eleição: he por isso que cheio de pundprior e-reverencia' 
lhes torno a entregar ilieza a confiançaj que em mim pozerão. os sagra-* 
dos Direitos, que me confiarão, ficando todos triumphantes.por haver- J 
mos mantido os nossos deveres; elles na Bahia, eu rias Cortes de Lis-
boa, e todos juntqs no Brasil, e Mundo inteiro. Rtecifé 18 de Feve-
reiro de 1823, ' jf 

Cypria.no Jozê Barata dc Almeida. 



I CJÜ Luzüatio. Esta faççaõ erar composta de 12, ou 16 Deputados, pQUco mais 
• Oü menos : todos de çolera exaltada, altivos, e insolentes. Os principaes erão o dis-

• simulado Fernandes ^homaz, o petulante Moira, o malvado Miranda, o feroz Xa-
vier ponteiro, o astiÇo Ferreira Borges, e outros: elles dominavão o Congresso, 

• eopprimíão os Deputados honrados, e mesmera todos por meio <àe clubs occultos, 
P e das Galarias: o Moira tinha signaes, pelos quaes as Galarias, ou se agitavao, 

• ou se aquietavão; mas advirto, que tudo que digo, he a respeito dos negocios do 
l Brasil, porque os Porutguezes só cuidaváo em boa Constituição para si ; quanto 
I aa Brasil suas pertençoes erão tornalo colonnia. -

Hli|pHMpHMHÉIp|ÍÍIpMMí|iM ' 
mH Companheiros. Quando deffendí os Direitos do Reino do Brasil no dia 

W de Dezembro de ISSi o meo Companheiro o Senhor Deputado Borges de Bar-
ros foi o único, que aflicto com a violenta questão, em que me via envolvido, dice 
• com voz tremula e quaze chorando algumas palavras para serenar a agitação-das -
iCortes; e Luiz Paulino Pinto da França, esse infame Deputado traidor à Patria. 

^•evantou-se, e de certo modo eoinbateo-me, exclamando-- Viva a Constituição que, 
•Wizerem as Cortes de Lisboa - isto era approvar, e abraçar o despotismo Portuguez 

contra o Brasil: todfoslis de mais Deput^dòs se calarão, e eu fiquei desamparado. 
^•Pejáo-§e os Diários* de t tes de 17, e 19-do dito mez e anuo. 

1(3) Valiosas as Leis. He evidentissimo, que a Constituição de Portugal nao , 
^•jode ser comprara ao Brasil: a demonstração lie «fácil. As bazes dècretão, que as 

Bpecisões para serem -valiosas sejao appróvadas por duas terças partes do Corpo Le-
• íg is lat ivo Nacional inteiro. Sendo porém os Deputados de Portugal mais de 100, -
P i e o s do Brasil mais de 70, âegue.sè, que: o Congresso, .para ser legal, (leVia cóntêr 
• muito mais de 170 Deputados; dois tersos dos quaes montão a 114 ( ainda perdeu- . * 

j j do fracsao:) ora nunca o Congresso approvou coisa alguma com este numero, por 3 
• q u e «ao esperou têlo pela chegada das Deputassóes do Brasil; por conseqwencia 

. fica bem claro, ou que a Constitüissão toda he nulla, athé para Portugal; ou.que 
ao menos não pertence ao Brasil, e só he valiosa para Portugal, ficando o Brasil 
separado: logo o Bràsil não deve abrassar huma Constitüissão que foi discutida, 
e concluída sem o seo voto, e approvassao geral; q neste caso só por este íãcto está 

•» o Brasil independente, e deve fazer Constitüissão, em separado. * 0 que o Brasil 
unicamente tem obrigassão de abrassar sao as Bazes com reforma da 19; não por 

, que sejão de Portugal, pois que hoje nos he Nação estrangeira e inimiga;' mas por 
f qué não dependião, nem dependem de discussão; e por que são prmmpios de Di-
i rei to Publico Universal, que servem para todas as Bazes de todas as Constitu-
•fe • -içoes-'livfij?. do Mundo, - . ' ' V ' ,;. 
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