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j V ô  BíaWo'Wmmense-! de 13 dèíJtóélrí7 dd
corrente amto I I  18SS*«e P“bUcou|| 0rdem dò 
Senhor D P W R ^ I . , nosso Augusto Impera
dor Constitucional, de sete do mesmo » e r , 
exnedida.néfa Secretaria de Estado dos Nego 
Cios do lmperio, cm que, de Motu Pronto, 
Houve nor bem Mandar éncarregar-me a —  
Histona^dos Successor do Fc.
memoria —, patíicuiarmente desd« o Oia^6 de t c

i  DeterminandU, queue m n b  
inettess® jbocumentoá authenticos dos Gover 
'nos das Províncias, para sertnrem de Seguros

^ “ por obediencia^ànaqtti-me
sSí> não obstante o f  ecpnhccmrento da mmba
insuiffciencia, e d^ ^ ° ^ 5d, a0^ r ^ Pnôacoff- Canro iâ estando , por assim dizer , nos con
linsSda vida depois de laboriosa tarrtira daLr- 
teratura; e tambêni por considerar 2 * ,.
» arguição de falsa modéstia, incorreria na cen 
sum de ingratidão ;■ nád fazendo nd resjo A* 
dias esforço por
do, â Honra' #  *»P«W  Cpnfiança; j l »
alias contribunf coiti o• ijtèd  ̂contingente ( >, 
■bem que t̂ nur i  fie polemica 1 iteraria í. ) P



w
'sustentar o Espirito- Publico ck»s Q" yqNno' H 
no Conflicto Politico, ora feiiZfitrç jj**sioad® 
pelo Tratado de Reconhecimento dd^^pèrío do 
Brasil, de 29 de Agosto do presçiiafe4ánfio.

Tendo, logo que recebi a Qyiem Imperial, 
começado a penosa Tarefa * T '^^imtínteS/vqs 
obstáculo^ de tão aMup.4ra-ball«>|?lngenual!íenib 
confesso* -raie .pqç.^vezas çeh-V-iíiô* a .penna-dá 
m ão, perigos do Drapia,-
que  ̂ .! Proviu peia estava fazendo passar ,ao§ 
Olhos, assombrados . dos Gõycxros • o Povos do
m f M e d í í w T " ;  . f - y  ,:

Desassombrado porp,m de pânicos. terrores 
pplo Faustissimo Succesfo do Ajuste concluído 
.entre- Sua Magestade Imperial •: e Sua Magesta- 
.de . Fidelíssima, pela Mediação cm' ̂ Ui^ M ^ esta* 
jde J r i t a p n i c a nap • snenoq • Am tgo; yjsmjk odugal 
que do jirasil,  conciliadas a»> dsssçnsões do Es  ̂
tado“ Pay e W h o ,  e festau U , com Honra 
Reciproca, a. ConcordiaJgás Nações Portugue
s e  Brasileira; podenxKy^gora dizer que re
cobrei animo para continuação da. empreza^- sub» 
metto .ã Indulgência, do Publico esta Introducçãot 
na esperança de ser ajudado com 50ccerros das 
luzes geraes, e officiaes, para decente Exposição 
dos Factos mais notáveis , e que tenliaq o caracter 
de Certeza Histórica; (*).. ' Â: ^  , \p

A Importância de huma Historia iterai de 
qualquer Estado IriHependeuteá he reconhecida
em todo o Paiz- Culto.; e n.ã5|menos.h-e reco
nhecida a difficuldade desta e|f§çie*rde Compò-

m  het
( * )  EsperanceUtne também no aá|ftono de meu Irmã© 

Balthasar da Silva Lisboa ( Conselheiro aposentado ao Con
selho da Fazenda), que ha. mais de Ui ata an nos se tem es
merado em compor os Á nnaes do ■Itio d« Janeiro , <-• da O o- 
marca dos Ilheos , onde foi Magistrado, tendo por isso a 
opportunidade de fazer exames, e colhgir Documentos ue 
Cartorios Judiciaes.
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siçao l^ x a n a i que demanda grande vigor de 
e s o ir M r e M ^ o , longos annos de trabalho, e 
muitos W J ^ 08 de Monumentos Públicos. Por 
isso tem sião  ̂raros os Herodotos, e Livios.

Em Portugal, que abunda de Chromcas cie 
séás^EscriptorH sobre a Origem e Elevação da 
Moáarchia L^itana no antigo e novo Mundo, 
è onde o seu Sverno^ desde alta _^antiguidade, 
creára o E m p lg o ^e  Chronista Mór Wo Remo, 
nunca se emprehendeo hum miteiro Corpo de 
Historia da Nação, ainda no' Século, que alii 
foi mais famoso pela cultura das Letras.

f£) João III. encarregou á João de Earros 
o escrever a Historia dos Descobrimentos Marí
timos de Portugàl: mas este intitulado Pai da 
Historia jJ&rtugiieza foi mui diminuto sobre os 
do BraslP/ não obstante ter sido. Donatano da 
Capitania do Maranhão. Couto, seu conhnuador. 
Goes Ozorio, e outios Chronistas Nacionaes, 
deixarão á esse respmfo a posteridade em escu
ridão, podendo aliífs ■ co#nsultar os documentos
authenticos da Torre do T < ^ ° >  qae sÇmPre 
foi, e ainda h e , o Archivo Official do Paus.

Mas succedeo assim, não so pela pouca 
importância, que então se deo ao  ̂ cia o to 
Brasil, mas também pelo Sysíema de arcano, 
com que o Governo resguardava os JNegocios e 
Interesses do Ultramar; chegando ao excesso, 
que refere o dito^Barros na Década • •
Cap. XIV., d /m andar o referido Monarcha 
queimar a fEusÈk ( Embarcação de vintc oi^ 
palmos ),. cèm o insigne Cosmographo e 1 1- 
loto Diogd1 Botmhq, natural da índia , se havia 
traspassado de GÔa á Lisboa, para trazer a LI- 
Rei a nova de lhe ter o Sultão Bauur dado a 
Fortaleza de Dio; é isso para o íim de que na 
Europa se não soubesse, que se podia em tau
pequeno Vaso navegar d Asia a Portuga *
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Este Systema continuou com dos
tempos , não obstante o progresso%ksjpolóniaà 
Ultramarinas. Por isso não be de^tarar, que 
no Brasil fossem raros , è ine&actos jt os Escriptores 
que derão noticias sobre os p n f l f i»  b n c c ^ o t  
deste Estado. (*). As invasões As Castelos*, 
Hollandezes , e *Francezes, t^mèèn # contribuir ao
para a escaeez de Motuimen íp4:

Felizínente, por causa daquelas mvasoes e
pela. importancia^essa . Região dc Grande.

Physica, a Republica das Letms adnumo 
considerável fundo sobre as particuiandad  ̂ 'do 
mesmo Paiz nas obras escriptos por Estrançeiros 
nas Linguas Hespanhola, Itaíiapa, Latina , l â  
ceza, e Ingleza. Todavia permanecem* duvidas 
em objectos substanciaes pela contrad/tçjjp de taes
Escrutoue* \ncipio do geculo decimo oitavo se
imprimio em Lisboa a obra, que tem o titu o e 
— R iq u e za  do  B r a s i l —  V ê  he interessante pe
la n o tic ia  d o  g ra n d e  'successo do descobrim en to  
d a s  M in a s dé Ouro e Diamantes, e pelos etlei- 
tos, que delle resultarão em detrimento da Agri
cultura das Capitanias de Beira-mar

Depois do Tratado de Utrecht de 1713, em 
que, por Accordo das Potências que ímhao Pos
sessões Ultramarinas, se estabeleceu o Systema 
Colonial, forão insuperáveis o% .obstacu!os da ex
ploração do Brasil pelos SabioMa' Lu- opa: pois 
oue erão inhibidos os Estrangeiros vde examina- 
S  este Paiz; apenas a s f c s ,  perm.ttodo 
tocarem suas Embarcações hos FJjfctás P°!t aillÍ3ada (•*) (•*)

(•*) Francisco de Brito Fipmr :  Reação d* Vmgem ao 
Brasil — Historia da Guerra do Brasil Barthotomm Guer- 
tcíto — Recooperação da Bahia Simão  ̂ Estaço> --- 
das Cousas do MaranhãQ ^  Simdo do V a sç o n c tllo sN •
cias do Brasil.
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forçoza,Jam? concertos de avarias, e provisões 
necessárias *a continuar a sua viagem. Porisso 
era impossiveL demorar-se qualquer pessoa, que 
tivesse o espirito de indagação, o tempo conve
niente a exercer com proveito a sua curiosidade.

' D. João V , reconhecendo a gravidade des- 
tò falta, aspirõi Ji Gloria de ser o Fundador da 
Academia da H^toria Portugueza; verqsimilmen- 
te considerando ,̂ que só o copcurso jle Sábios 
da Nação seria o Expediente adèquado a selecta,. 
e completa Collecção dos Annaes do Estado. 
He notável, que fosse hum dos preeminentes 
Sociòs desta Academia, o famoso Brasileiro Ale- 
xandre de Gusmão, natural da Cidade de San* 
tos, que, pelo . seu saber e caracter, mereceo 
muita horirà e amizade daquelle Soberano. Na 
Falia que fez na dita Academia assim se ex
plicou :

„ Para de todos bs modos engrandecer a 
,, Nação Portugueza, t procura Sua Magestade 
„ resuscitar as Memóriasv da Patria da indigna 

escuridade, em que jazião ate agora : he a 
„ lição da Historia hum fecundo seminário de 

Heroes.
Causa espanto o ver-se, que tantos Litera* 

tos, que entrarão nesta Academia, mais se des
velassem em panegyricos huns dos outros, e em 
estilo tão circumlecutorio e hyperbolico, do que 
nos objectos do ^eu Instituto.

Em 1735 deo á luz em Pariz huma Histo* 
ria geral d e.Portugal Mr. De La Cledet de que 
no reinado de EjRei D. José fez traducção o Pro
fessor de Rhetoríca Pedro José da Fonseca. 
Mas toca levemente nos Successos do Brasil des
de o seu Descobrimento até o principio do rei
nado do dito Soberano, sendo o seu principal 
objecto o Reino de Portugal, e as suas Conquis
tas li'Asia.



No reinado da Senhora 1) \kipã  apparel 
ceo na Lingua Ingleza mui abreviada. Historia de 
Portugal, composta por huma Sociedade de Ho
mens de Letras em Inglaterra que ?ò ckcga ao 
fim do reinado d'ElRei D, Joã^VVj e qne*.Joi 
traduzida por hum natural do TUo de Janeiro 
Antonio * de Moraes e Silva, Agctòr do hem cq- 
nhecido Dièfcionario da LingoàlPortugueza, o 
qual add^ccionou aquella HistoriJ.com hum Sup
plement sobre b ultimo TraUfdo $e Limites do 
Brasil.

Em 1770 o Padre Francez Raynal publi
cou a sua celebrada Obra do — Estabelecimen
to dos Europeos nas duas índias—, onde tam
bém descreve o dos Portuguezes no Brasil. 
Mas he manifesta a sua inexactidao. Assim a 
Terra da Santa Cruz permaneceo reclusa por 
mais de tres séculos aos Olhos da Sciencia s 
quasi continuando a ser*a Terra incognita.

Depois das Obras de ̂ Vieira, e Berredo} 
o mais considerável #escripto do século findo 
sobre os Successos do Brasil he o de Fr. Gas
par da Madre de Deos, que lhe dec o titulo 
de — Memórias para a Historia da Capitania 
de S . Vicente — que se imprimio em Lisboa em 
1794 por ordem da Real Academia das Sciencias.

No presente século, depois do estabeleci- . 
mento da nova Corte no Rio de Janeiro, se 
imprimirão na Typographia Nacional eruditas 
Memórias sobre varias Províncias do Brasil. 
Distinguem-se a do Desembargador do Paço 
Antonio Rodrigues Velloso, e 4o actual Presi
dente da Província de S. Pedro do Sul, o 
Desembargador José Feliciano Fernandes Pinhei
ro , naturaes da Província de S. Paulo: eiles 
com discrição mencionarão os mais potáveis 
successos politicos desses Paizes.

A Chorograplm Brasílica, publicada no

( 8 )
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Rio de Janeiro cm 1817, pelo sen egregio Au
thor, hatural de Portugal, o Padre Manoel 
Ayres de Cazal, he digna do maior apreço. Mas 
o seu pbjccto'. foi a Descripçao das dezenove 
Províncias do ‘lirasil, fixando a epccha do ori
ginal Estabelecimento de cada huma. Oesviei- 
irie do seu metliqdo, adoptando a Ordem Chro- 
ndlogica dos* pijincbaes successes ‘politicos, e 
economicos; conforihando-me ao exej^plo dos 
que escreverão seguido Corpo*' de Historia de
algum Paiz.

As Memórias Hisioricas do Rio de Janeiro, 
e dasSh Províncias annexas, fazem honra ao es
pirito patriótico de seu erudito Author, Mon
senhor Josè de Souza Pizarro e Araujo; elle as 
tem successivãmente dado á luz em 9 tomos
desde 1820.

Ainda cjue particularise no L° Vol. os Suc- 
cessos do Brasil sobremos Estabelecimentos Ci
vis até a invasão do Rio de Janeiro por Mr. 
Du Guay*Trouin no prinoipio do Século XVII |  
e toque incidentalmente em outros successos de 
semelhante natureza; comtudo o seu principal 
objecto foi o fazer a Historia Rcclcsiasticcc 
Brasileira, que desempenhou com grande di
ligencia , authenticando quasi tudo de modo
satisfactorio.

Substanciarei as Providencias Geraes do 
Governo e da Santa Sé, para a estabilidade e 
extensão da Igreja do Occidente.

Não devo •intrometter-me nas particularida
des desta Repartição, porque seria fazer o feito.

Este incansável Literato diz no 'Vol. l.° em 
a nota 8 da pag. 103 ,, Como não^tenho por 
,, objecto principal a analyse da Historia para 
„ firmar, as epoclias dos exploradores do Mun- 
„ do Novo, contentando-me apenas em dar as 
Sí noticias mais precisas dos descobrimentos do

2
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,, Brasil, fica porisso reservado esse ar ligo ao 
„ exame de novo Historiador.

Não me desorientei nessa pesquiza, de ef- 
feito impossível quanto âs antigas epocUas, so
bre que tanto se tem controvertido por Escrip- 
tores Nacionaes e Estrangeiros. Não sou com
petente* a compor tantas lides. Não podendo 
entrar em dúvida os tactos xapitaes da Historia 
do Braaf, isto nos basta' Tomei a lição de 
Hiime,, o qual "'principia a Historia de Ingla- 
terro assim reílectindo: “ A curiosidade de to
das as Nações civilisadas em inquirirem as 
aventuras e proezas de seus antepassados^ ex
cita o pezar de ser a Historia dos séculos re
motos tão involvida em escuridade , incerteza 
e contradicção. Homens de engenho, quando 
tem descanço , se empenhao em levar os suas 
indagações além do período, em que se forma
rão, ou preservarão, Monumentos Literários; 
sem advertirem, que a Jlistoria dos sucessos 
passados he immediateimente perdida, ou desfi
gurada, quando se confia a memória, ou a ira- 
dicção vocal, de Nações menos cultas &c. )

Em 1805 se publicou, em Londres huma 
Obra Ingleza com o titulo d e —- Narrativa da 
Viagem ao Brasil— de— Thomaz Lmdleij— 
Capitão de hum Navio, que foi confiscado na 
Bahia, sendo ahi prezo por contrabandista de 
Páo Brasil (*); Ainda que do iheor da Obra

( * ) Convém na actual conjunctura «bem advertir-se na 
declaração, que faz, em ar de Ingenuidade, na pag. 209, 
dizendo, mui senhor de s i , haver escapado da prizão ( va
lha a verdade!) por auxilio de Pedreiros Livres, da Cida
de da Bahia, accrescentando , que os Irmãos da Ordem, que 
lhe derão escapula , “ procederão pelos mais puros motivos 
,, de humanidade e benevolencia (grandes caracteristicos dst 
„ Sociedade, á que tinha a honra de pertencer) assim for-



( n  )

se mostra, «que o author não he homem de Le
tras , comtudo manifesta-se, que era curioso cm 
inquirir sobre Qbjectos importantes , sendo em 
parte \erdadeiro, ainda que em vários pontos
maligno. * .o Posto de Historiador do Brasil se acha 
preoccupado pelo Escriptor Britannico .Roberto 
South™, quh completou a Historia creste Páiz 
na Lingua Ingleza/em  tres Volumes ím folio, 
publicando em Londres em 1SI2 a I. Parte* ã 
II. em. 1817*; e a III. em 1820, findando a 
exposição até a Epocha da vinda do Senhor D.
JoãoiVI. ao Brasil,

Este escriptor previne aos Leitores, que , 
alétn das conhecidas Obras sobre o Brasil, se 
valera de raros Escriptos impressos, ou inéditos , 
que seu Pai diligenciara na residência por trin
ta an nos em Portugal; sendo algumas commit- 
nica das pelo Ministro íngiez íValpole, que foi 
muitos annos Enviado da sua Corte, na de 
Portugal. No Prefacio do 2.° Volume, havendo an
tes pedido auxilio ã Republica das Letras, e 
oíferecendo-se a pagar por qualquer preço Li
vros relativos aos Successes do Brasil, entre as 
pessoas que nomêa das que lhe fizerao Commu- 
nicacões Literárias , declara em primeiro lugary

j, mando forte contraste com os outros seus degenerados ,
e ignorantes Cidadãos, „ — .

Que Morai! Os mancommunados da Maçonaria, sacri
ficando , ou pervertendo , a honra do Commandante da For
taleza, subtrahem ?í Justiça hum Reo de crime evidente , 
que violava com cLevagsidão o Estanco Real, que era de Ler 
do Estado , e com que se sustentava huma das Rendas da 
Coroa! Que exemplar caridade dos que- protegem os que 
desorganizão, e desarmão a Força Publica, tirando ao Íj Q- 
verno os meios de defender o Estado, e pagar aos Em* 
pregados!

—------------Et crimine ab uno
Zhsce ames,

2 ii
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00 Senhor Charles Stuart, que o mimoseou com 
ii O bra— 0 Valcroso Luc idem; e por fim ao 
Conde dos Arcos, sendo Governador da Bania , 
que da Livraria Publica desta Cidade lhea enviou ,
( segundo diz ) com singular liberalidade a Gram-
inatica de Anchieta &c.

Desta Obra ainda não appareceo tradueção: 
de certo he digna desse trabalho , se algum 
Patriotaaá abreviasse, redudindo-a ajustas pro
porções. ’*» .

Considero, que elia contém o cabedal mais 
abundante das noticias dos principaes Successes 
politicos do Brasil atè a dita Epocha: eiy a te
nho por Farol deste meu emprehendido Ensaio. 
Os Habitantes do Brasil devem a sua penna & 
seguinte louvor, com que os acredita na Socieda
de Civil. Peço licença para aqui transcrever as 
seguintes, não menos lisongeiras que instructivas , 
passagens.

No tomo III. Cap XXXVII. pag. 362 diz :
„ Considerando-se, quão pequena nesga de 

„ terra constitue o Reyno de Portugal, e & 
„ quanto esta mesma nesga he pouco povoada ; 
„ que Portugal, por fanatismo, ciume , e orgav- 
„ lho, que predomina no seu Caracter Nacior 
,, nal, jamais favoreceo nas respective Coloni&s 
„ o estabelecimento da superabundante popula- 
„ çao, e industria das outras Nações; talvez 
,, aebar-se-ha, que os Brasileiros tem feito maior , 
„ e mais rápido progresso, em proporção ̂  aos 
i3 seus meios, do que nunca fizerão os Colc- 

nistas dos outros Estados, que tem Dominios 
„ Ultramarinos. Com muita ignorância e falsida- 
„ de se tem arguido aos habitantes do Brasil 

de inércia, e falta de espirito. Elles se tem 
$J estabelecido ainda além do Rio Orellana, e 
„ occasionado muitas contendas com os lies* 
l  panhoes relativamente aos Limites respectivos;
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-  tem'o por Isso os reals perspicazes desses Visi- 
” nhos seus receios sobre a segurança do Peru.
” £Hes abrirão Caminho até o Rio Negro ; c ,
” dalii atravessando por bum encadeamento de 
” Ri„s e Lagos, tem feito certo o jacto wt 
” cominunicaçâo entre os Rios Orellana e 
„ Orcnoco ,penetrando com suas Canoas a te a i

Missões Castelhanas; cessando ja toda a du 
"  vida á esse respeito pejo testemunha de 
” boldt, de cuja authoridade.' nao na appfélla-

—• •

ÇaC> ” Não obstante as injuriosas restricções, e 
. complicadas desavantagens, com que a Lite- 
” ratara estava paralysada, o Brasil, em pro- 

porção ao tempo de sua descoberta, e pouca 
população, tem produzido mais liomens de

” Letras que a Gram Bretanha.
Raros erão os Empregados Públicos Bra

sileiros que não tivessem recebido a melhor 
” educação que a Mãi-Patria lhes podia dar.

He maravilhoso, que muitos defies  ̂ ostentarão 
” na vida publica ardor de instruceao ,_so por 

amor da sabedoria. Elles bem conheciao, que 
” os escriptos que fizessem, nao senão publi

cados durante as suas vidas, e provavelmente 
” perecerião sem jamais virem a luz. Impossi- 

vel lhes era esperar lucro de seus ti abamos 
literários ; não podião, nem por sonho, es- 

"  perar fama presente, e mal lhes oecorrena 
io  espirito a expectativa de honra posthuma. 

” Corntudo esta Historia do Brasil, toi, em 
" grande parte, feita de documentos colligidos, 
” e preservados por casualidade, de Lscnpto-
, res Brasileiros. „ .. ..

Quando a Historia do Brand jor conti-
nuadapelos que depois no-

te-se o máo fim do Padre Joao Ribeiro ( alias 
" bom naturalista ) que se matou pelas próprias
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mios, vendo abatida a, Revolução de Pernam- 
buço de 1817, de que foi o primeiro motor. ,, ( ) 

Já, se foi a idade dos Poderosos. As 
Pessoas, que tem adquirido po.der em. conse- 

” quencia de suas grandes propriédades, achan
do-se em situações dó Brasil favoráveis as 
exportações dc seus product os , e estando 
assim i?ais ao olho e alcance do Governo ,
« por J |n ío  mfluidos pelo èspiriio dos tempos ; 
em lu«*ar de serem perturbadores da Ordem 

” Publica 3 e obstarem ap progresso da Indus
tria, e opulência do Paiz, serão  ̂ antes os 

■ maiores promotores da sua. civilisaçao.
Conclue Southey a sua Historia com a 

seguinte Parenélica. „ Os Brasileiros tem por 
„ sua Herança huma das maia Bellas Porções 
” da Terra. "Sublimes e gloriosos Prospectos 
„ estão ante os seus olhos, se escaparem  ̂da 
„ praga da Revolução, que destruiria a felici- 
„ dade de toda a Geração e€xistente, accarretan- 
,, do a Anarchia. e Guerra Civil, as quaes re- 
,, mataríão por dividir o Paiz em grande nume

ro de pequenos e inimigos Estados: então 
decorrerião séculos de carnificina e miséria, 
antes de poderem restaurar-se do estado de 

)} barbaridade, em que serião abysmados. Na 
*9J verdade, será cego o Governo, se não prose- 
3\ o-uir em Generoso Systema de Política, pelo 
” qual unicamente se pode prevenir tal praga.

Deos na sua misericórdia conceda aos 
• ■ Brasileiros o estabelecer entre #si a verdadeira

( *• ) Os infaustos successes cie 1824 , que reproduzirão 
.em o. Norte do Brasil as nefandas scenas das infatuações 
de Pernambuco, mostrão que (içarão as sementes das péssimas 
Doutrinas do mencionado Ecelesiastico suicida: estas já forão com 
Vim sôpro dissipadas pela força terrestre e marítima , que lhes 
mandou o Fuhdador do Império.
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„ ordem , liberdade , sciencia , e piedade, afim 
de florecerem. por todos os séculos. „

Além destas Obras principais, convém, 
que mepcione as seguintes de Viajantes ao Bra
sil depois que a Corte veio de Portugal.

Êm 1812 João Mccwe publicou em Londres 
a sua Obra, (pie dedicou ao Senhor D. d olio 
VI Este Viajante com permissão do, Governo 
penetrou até % Districto Diamantino úo Serro 
do Frio , e deo á Europa explicito conhecimen
to da actual grandeza do Commercio e Indus
tria das Províncias centraes* t

E.m 1817 Henrique Iíoster, que examinou 
as Províncias de Pernambuco , e Ceará , deo 
também á luz em Londres a sua Obra com o 
titulo de — Viagens no Brasil— , que dedicou 
ao acima dito Roberto Southey* Elle particulari
za factos, que manifestao a Importância Agn- 
cola, e Mercantil destafc vastas porções do Nor-
te do Brasil. m ic>ií~

Também no mesmo .anno de ib u  se nn-
primio na Allemanlia no idioma do Paiz a Obra 
do Principe da Prussia Maximiliano iVad Newid 
( de que forao subscriptores Grandes Princi- 
pes, e Cidades do Império Germânico) que 
comprehende a Viagem que fez do P-io de 
Janeiro até o Pio Doce. EBe . 
resumido sobre o progresso da _ civilisaçao do 
Brasil; sendo o desígnio principal desse 11-  

Iustre Viajante a investigação de objectos de 
Historia Natural, trazendo para  ̂isso em sua 
companhia dons Naturalistas Aliemaes, hum dos 
quaes Mr. Selous he Pensionario do Nosso Im
perador, e sc acha em viagem ao Uruguay, 
para fazer Collecção de produetos destinados ao 
IVÍuséo Imperial desta Corte. He notável a sua
reflexão__„ A transmigração do Soberano, e
, da Sua Corte ao Brasil, não podia deixar dô
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ter grande e benefica influencia neste Paiz.
” O oppresivo systema de mysteriosa exclusão 
” foi abolido; a confidencia substituio o lugar 
” da tímida desconfiança; e permitio-se, á Via

jantes Estrangeiros accesso â. èste Campo de 
}i novas descobertas. Ate agora a Natureza tem 

feito mais no Brasil do que o Homem: cora- 
„ tudo, desde a vinda de EIRei muito se tem 

feito pisara vantagem do Paiz., O Rio de J a 
neiro particularmente , onde se vê scena de 
vida e energia, tem recebido vários melhora- 

” mentos; e, entre estes, devo noticiar as muitas 
” Regulações para se promover mais activo.Com- 
)} mercio. Ahi lia ja tantos Artistas de todas as 

Classes, vindos de todos os Paizes, que era 
,, poucos annos n?.o haverá falta de cousa alguma, 
” que pertença aos commodos e prazeres da vida. „ 

Em 1824 a Sr.a Ingleza Maria Graham pu
blicou em Londres a sua Obra, á que deo o ti
tulo de Jornal da Viagem, ao Brasil—, onde 
descreve alguns dos Successes principaes do Rio 
de Janeiro, Bahia, e Pernambuco, de 1821 em 
diante, e de que se declara testemunha de vis
ta. Ahi incorporou vários fragmentos de Diplo
mas relativos á Independencia do Império de 
Brasil, e de Falias n’ Assemhléa Constituinte 
até as Deliberações sobre o Voto de Agradecimento 
ao nosso Primeiro Almirante, Lord Cochiane, na 
sua viagem de volta do Maranhão, onde com a 
Imperial Força Marítima contribuio para por em 
ordem essa Província, agitada dos partidos con
tendores. Esta Obra he digna de attenção, pela 
delicadeza com que toca pontos melindrosos, e 
pela justiça que faz ao Imperador, e aos Brasi
leiros, em propugnarem pela sua Dignidade, re
sistindo ás maquinações das Cortes de Lisboa, 
que ( diz ) considerarão o Brasil como hum Es* 
tabelecimento na Costa d’África.
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Devo fazer justiça ao meu patrício natural 
da Cidade da Bahia, o Coronel do Imperial Cor
po de Engenheiros, Manoel Ferreira de Araujo 
{ ora Prpfessor Emérito da Academia Militar ) , 
por ser o Primeiro, que, depois da vinda da Cor
te ao Brasil, excitou os Literatos do Paiz para 
fazerem Investigações e Memórias sobre .a His
toria Civil e 'Natural deste Continente., com o 
seu Periodico Mensal — O Patriota em que 
se vê o nobre esmero em inquirir as Cousas da 
Patria, e em colligir Noticias e Peças raras, 
clandestinas, e importantes ao progresso da In
dustria Rural, Mineira, e Mercantil do Estado. 
Nessa obra se incorporarão mui curiosas Me
mórias sobre as Províncias do Rio de Janeiro, 
Espirito Santo, Goiaz, Mato Grosso. O Histo
riador Southey o cita com frequência.

Em 1754 se imprimio em Lisboa a Collec- 
çao de Escriptos em prt)sa e verso, com o titu
lo de Júbilos d'America -—, de huma Socieda
de particular de Literatos, do Rio de Janeiro, 
que se appellidou —— Academia de Selectos ■—. Mas 
so contém elogios de seu exemplar Governador 
Gomes Freire de Andrade, que também foi en
carregado do Governo de Minas Geraes, e da 
Demarcação do Brasil no Rio da Prata. O amor 
e estudo da Literatura, que podião promover os 
conhecimentos históricos do Brasil, tiverão sempre 
até a vinda da Corte em 1S08 enorme estor
vo por falta de Typographias no paiz ; pois, em 
razão do Systerna Colonial, e ciume de Portu
gal , o Governo mandou abolir huma uniea Ty- 
pographia, que se tinha, antes do meado do se* 
cuío oitavo, introduzido no Rio de Janeiro. (*)

( * ) Isto consta da Memória do insigne PhiloJogo Bi* 
bliothecario da Livraria Publica de Lisboa, o Desembarga
dor Antonio Uibeiro dos Santos, inseria na collecção da® 
Memórias da Keal Academia das Screncias de Portugal.

3
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Tal era á esse respeito o ferrete, da ignomi
nia, que o Vice Rei o Marquez dc Lavradio 
não pôde sustentar huma Academia que insiituio; 
e o outro Vice Rei Luiz de Vasconcellps, ani
mando a investigação de innocçntes objecíoB da 
Historia Natural do Palz ,. dando patrocínio e 
auxilio , ao Religioso do Convento de S. Anto
nio do Rio de Janeiro, José MaViano Velioso» 
(prodigioso génio autodidacto ) v que fez huma 
Flora da Provincia l  ficou inédita até agora. 
Felizmente , para Gloria do Govèrno Imperial > 
Sua Magestade o Imperador Deo Ordem para 
se imprimir na Typographia da Corte.

Em a Nova Encyclopedia de Edimburgo se 
incorporou considerável Artigo sobre a Historia 
do Brasil, em que ha instructiva, ainda que  ̂
succinta, noticia dos prinçipaes successes deste 
Paiz até o Tratado de Commercio entre as Co
roas Portugueza- e Britaúnica em 1810., Alli os., 
insignes sábios daqueíla Athenas da Escócia 
apregoao ser esta vasta Região dotada pela Na
tureza com a mais exuberante fertilidade, e ser 
capaz de todas as producçòescom que os. me
lhores. climas do Mundo são adornados e enri
quecidos. Elies se reportão com especialidade á 
Historia de Southey, k Viagem de Lindley, e 
ao — Ensaio Politico do Commercio de Portugal 
e suas Coionias, particularmente do Brasil, im
presso em Londres em 1801.

O Author deste Ensaio lie o Bispo ( que 
foi ) de Pernambuco — José Joaquim da Cunha 
de Azeredo Eoutinho, natural da Província dox (*)

( * )  Os Naturalistas da Europa, que esperão a Flora 
do Rio de Janeiro , annuneiada pelo sabio Mr. S. H i l a i r e - 
na I n t r o d u c ç ã o , já publicada, de su.a> viagem Philosophica 
desde aquella capital até o P a r a n a g u á  , hão de fazer o de» 
•yido conceito de huma obra de tal culto literário de quem. 
não. estudou ft Historia Natural m  Universidade.
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Rio de Jançiro. Em tributo de respeito á este 
Escriptor Brasileiro, devo mencionar o Grande 
Serviço que fez ao Brasil em influir com sua au* 
thoridade e literatura no Ministério da Marinha 
para Abolição dps odiosos Monopolios do Sa! e 
das Pescarias das Balêas. Fez porém ( sinto di
zer ) grande desserviço ejn apregoar a necessi
dade, e justiça do Trafico da Escravatura d*Afri
ca. ; aflectando ser Antagonista de Wilber force, 
P itt, e outros eminentes Estadistas e Philanthro
pes de Inglatetra. Naquillo louvo, nisto desadoro.

Em 1815 se publicou em Pariz huma His
toria do Brasil ( em 3 Volumes oitavo ) na lin- 
goa Franceza de Mr. Affbnço de Beauchamp, 
que logo foi traduzida em Lisboa, e no Rio de 
Janeiro. Não posso deixar de dizer, que, sup- 
posto seja de merecimento por mais concisa, 
comtudo não emparelha com a do referido Ro
berto Southey. *

Em 1833 Mr. La Beaumelle deo á luz em 
Pariz hum Compendio Historico de Successos do 
Brasil, que tem o titulo — Império do Brasil, 
Considerado nas Relações Políticas e Commer- 
ciaes — , de que pouco depois se publicou no 
Rio de Janeiro a traducção do Padre Luiz Gon
çalves dos Santos ( Benemerito Compatriota ).

Posteriormente o dito Mr. Beaudiamp deo 
á luz' em 1834 outra Obra com o titulo de —- 
Independência do Império do Brasil, apresenta
da aos Monarchas da Europa —. Supposto se 
valesse de algumas ideas daquelle seu predecessor; 
comtudo, em obséquio da verdade devo dizer, 
que aos Brasileiros cumpre confessar o serem 
com especialidade obrigados ao mesmo Mr. Beau
champ, por ser não só Estreniiò, e Eloquen
te advogado da Causa do Brasil, * mas tam-

í * ) Além da obra citada, lambem adquirio credito em
3 ii
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bem por ter feito justiça ao seu Heroico Liber
tador; assim dirigindo ( e não de balde ) a Voz 
da Razão ás Potências da Santa ÂlUança. „ Mo- 
,, narchas Europeos! Dizei o que devia jazer D. 
„ Pedro! Devia regressar á Portugal, c render* 
,, se á discrição dos Conselheiros de seu Pay  ̂
„ Se á tal se resolvesse, teríeis dezenove Repu- 
„ blicas,, e dezenove Bolivars de mhis no ílemis- 
„  pherio d’America. ,,

Estas linhas equivalem ã Volumes.
Ainda que Mr., Reamnelle seja também cre

dor ã estima dos Naturaes do Brasil * comtudo 
( sinto dizer) não posso assentir á sua çleeisão 
caJh'gorica, com que attrihue a Independência do 
Império do Brasil ás Causas ordinárias da disso
lução dos Corpos Politicos , como dos corpos 
physicos, e á tendencia dá desmembraçao dos 
vastos Estadoa, pela distancia da Capital do 
Governo, e falta de estrâdas para as communica* 
ções interiores; e muito menos ao que, com en- 
phase, diz ser Inflexível Úestino e Lei do Fado 
irrevogável! Isto eclipsa a Honra do Brasil, e a 
Gloria do Imperador, que não foi instrumento pas
sivo de fatalidade, mas Exemplar de Virtude Pu
blica, e Industria Imperial, que bem seguio, 
mas ainda melhor dirigio,os successes, para fe
liz exito do Conflicto Politico com Portugal. El- 
le não se desviou, ( quanto em si esteve ) da 
Linha da Justiça, nem fez calculo de longitur 
des; mas somente sus.tentou-se no Predicamento, 
de que estava, de posse, dentro do Circulo da

1 .1 —■ i ij . J” - •• ' .
outra obra menor , á-que deo o titulo de Golpe de Vbta -** 
onde fez a Refutação do Folheto impresso em Londres, 
que se presumia expedida de Gabinete, de hum a Legnçpp 
Estrangeira —■ Estado Politico do Brasil, considerado em suas 
Relações com Portugal —, De ambas estas obras publiqutri 
ybtwttQf* çota varias Notas em 1824..
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Moral Uniyersal, unicamente Escudando contra 
as Cortes de Lisboa, para Honra dos Brasileiro»■, 
a prornettida Igualdade de Direitos.

Eis as Obras, de que me aproveitei, tendo 
íi vista remettidos documentos da Secretaria de Es
tado dos Negocies do Império, e os Diários das 
Cortes de Lisboa, e da Assemblea do Rio de 
Janeiro, em imitação de Tácito, que diz ter 
composto os seus Annaes do Impeviò Romano 
pelos Commentarios do Senado..

As Memórias da -— Vida de Lord Welling
ton — e dos Benejicios Politicos do Senhor D. 
João VI., em que expuz factos e colligi Docu
mentos relativos ao imporiantissimo periodo da 
Vinda da Cortesão Brasil até a Coroação deste 
Augusto Senhor, facilitarao-me nesta parte a or
denada Historia.

Prescindi de papelladas corriqueiras, infe* 
riores, ou incertas, e", ainda mais, de conjectu
res , phaniasias, é intrigas dos Cabalistas do tem
po ; e não menos de tediosas digressões, com 
que vários Historiadores, ainda de credito, tem 
sobrecarregado as suas narrações com frívolos 
ornatos de flores rhètorieas, que mais servem 
de escurecer do que de esclarecer os quadros.
------Assaz farei se nanar fielmente os Successos
de transcendente importância á Civilisação, e 
Independência do Império.

Cumpre á fé incorrupta expor a verdade 
nua, © pura, como requer a Historia* para ser 
a Mestra da Vida.

Isto ainda* be mais necessário na explanação 
das Cousas de bum Paiz ã tantos respeitos 
Novo, que lenta e difficilmente se tem foido alon
gando da primordial rudeza do estado selvagem, 
onde quasi tudo he uniforme, e pouco instruc
tive ; excepto nas Maravilhas da Creação, cujo 
desenho não entra no Plano do presente traba-
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lho, e que sobreexcede a minha Commissão, e 
esphera.

Os Historiadores são comm um mente prolixos 
em referir batalhas, expor intrigas, e circuns
tanciar desordens dos Estados; sendo, muito me
nos curiosos e exactos no exame e relatorio do 
que mais interessa ao progresso da Civilisação, 
e á prosperidade das Nações pelos *seus Institu
tos e Regulamentos, ou pelos respectivos desgo
vernos, é infortúnios, que as degradarão no 
Theathro Politico. Não darei tédio aos Leitores 
quanto ao primeiro ponto; espero venia ao des
velo quanto ao segundo. Porisso com especiali
dade recorri, como Fonte Subsidiaria, á Legis
lação relativa ao Brasil; tendo cm vista não me
nos a Deducção Chronologica e Analytica do ce
lebre Ministro de Estado, que tanto promoveo 
o exterminio dos Jesuítas, á quem a America 
Antarctica muito deve o aldeamento e christia- 
nismo dos Indígenas do Novo Mundo, e o Bra
sil a Educação Literaria, bem que à vários res
peitos fosse peior que inútil.

Não sou Tácito , que , (segundo Montesquieu 
diz) abreviava tudo, porque via tudo. Os Succes- 
íos de mais de tres séculos desde o Descobri
mento do Brasil até o presente, são, por sua na
tureza e consequências , de superior importância 
nos do século descripío por aquelle grande pin
tor de homens e eventos , que ainda está sem ri
val na concisão e instrucção. Se o Author da 
yida me conceder tempo e vigor, apenas me será 
possível, compilando factos dignos de memória , 
aspirar ao empenho de Floro abreviador da His
toria Romana; de Mariana, compendiador da 
Historia de Hespanha ; de. Cordova, recopilador 
da Historia do Sul d’America. *

( * ) Ensayo de Ia Historia Çivil del Paraguay , Buenos
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Nao lie jpossivel dissimular o quanto ainda 
me turba o empenho de relatar os Successos da 
Regeneração do Brasil desde o anno de 1821, por 
me expç>r á inexorável censura, que se tem feito 
aos que se aventurão a escrever a Historia dos 
Successos Contemporâneos, que jamais satisfaz 
aos altanados, e fastientos,  que a considerão 
não ser imparcial , mas composta com recentes 
odios, por influxo # do Poder estabelecido, e 
epntemporisação á partidos, sem cuidar-se na 
Posteridade.

Prevendo, e prevenindo, as criticas auste
ras, entendo ser do meu dever expor com lisu
ra os meus sentimentos, oíferecer alguma apo- 
log ;ia, e refutar as invectivas, que jâ correm 
no Brasil era eseriptos Nacionaes , e Estrangeiros.

Quando, no fervor da justa indignação dos 
patriotas contra as Cortes de Lisboa, publiquei a 
minha Reclamação XfV. contra os opiniáticos, 
que instavão eo Seqlior D. Pedro, então Prin
cipe Regente, para romper com Portugal, Con
vocando hurna Assembles Geral de Deputados 
do Brasil na Corte do Kio de Janeiro ( o que 
me attrahio tantas animosidades ); desejando,. se 
fo sse possível, continuar a fazer parte da Gran
de Família da> Nação Poríugueza, na conformi
dade das Bases da Nova Constituição Política; 
fiz o manifesto do meu cordial voto de esperar, 
que o Corpo Legislativo nos jisesse a devida 
justiça *. Porem fbrão vias as minhas esperanças

Ayres, i Tucaman do Dr.— Fumes de Cordova — publi
cado em Buenos Ayres em 18-17.

{ * ) “ Cumpre-nos exhauiir todos os suaves* e honestos 
„ recursos para nos congraçarmos com os nossos Pais, irmãos, 
„ e parentes. Não ha em Portugal tantos varões insignes , 
,, e os homens bons do nosso antigo e nobre Caracter Por tu- 
„ guez? ,, &c. Reel. XIV. Rio de Janeiro 23 de Maio de 
2822..— Estes sentimentos ainda são permanentes. Pelo que
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pela contumácia , e soberba dos Architects de 
Ruínas, causas da propria infelicidade_1, e da 
presente separação entre o Brasil e Portugal, 
por abalarem com soterraneas minas cabalísticas 
huma Monarchia de perto de oitocentos annos.

Todavia, ora reconhecendo a necessidade 
inevitável deste prodigioso Successo Politico, 
penso q u e.todos os cordatos Brasileiros, que sen
tem a dqce intimidade das anteriores relações 
indéstructiveis de sangue, língua, e Religião, 
lião duvidaráõ de dizer comigo, o que a respeito 
da Lusitania hum dos mais acreditados Escnptores 
d’ \mcrica Septentrional não duvidou contessar 
à respeito da Gram-Bretanha nos seguintes ter-
mos: „ ,

„ Ha geral opinião em Inglaterra, que os
a. Povos dos Estados-Unidos são inimigos do Es- 
”  tado-Pay, Este he hum dos erros que tem si- 

do diligentemente propagados por escrevinha?
9J dores mal intencionados.t Nós olhamos com 
7, sentimentos de ternura e veneração para a 
„ terra dos nossos Avoengos *— o Augusto De

posito de Monumentos e antiguidades da nossa 
3y progenie — o Solo Natal, e o Mausoleo dos 

Sábios e Heroes da nossa Historia Paternal. 
Depois do nosso Paiz, não ha algum em cuja 

a/ Gloria mais nos deleitemos — ; nenhum cujo 
” bom conceito sejamos mais anciosos de pos*
. suir •— ; nenhum para quem os nossos Corações

seja entendido, que onde neste Escripto se usa de acres 
termos, e queixumes, elles não se dirigem á personalidade : 
as durezas do Systema Colonial , as injustiças do Ministério, 
e as insolências dos levantados das Cortes, são os únicos 
objectos da Censura Histórica , salvos sempre o respeito e 
ídiecto á Grey Portugueza, que Barros define a Congrega
ção de nossos progenitores, parentes, e amigos.

(*  ) Oetingentorum annorum fortunâ, disciplina que com- 
pages hmc coaluit; qure convelli, sine exitio conveljentium, 
non potest. — Tacitus Histor, Lib. IV. cap. LXX1V.
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í, mais se soliresaltom com júbilos de mais ar- 
,, dente consanguinidade. Ainda durante a guerra,
” sempre que houve a menor opportunidade de 
” manifestar estes naturaes sentimentos, era de- 
” licia dos espiritos generosos do nosso Parz o 

mostrar, que , no meio das hostilidades, ain
da conservavão vivas «as faiscas de iutura
íiiiíiizâdc  ̂ #

Demais *. Sç^j^ignominia de qualqueij Lscrip-
tor do Brasil não ter a mesma liberalidade de 
sentimentos qure o Patriarclia da Historia d Ame
rica , o insigne R o b e r ts o n , que assim faz justiça 
aos Descobridores das antes incógnitas Partes do 
Mundo, que levarão as Quinas Lusitanas ate a 
Austrolasia: diz no Liv.— I. da sua Historia
pag. 55. .

„ Chegou o periodo, em que a Provi-
, dencia Decretou, que os Homens passassem 
■, os Limites, dentro dos quaes havião por tao 

longo tempo sido ençerrados, e abnr-se mais vas- 
'l to Campo, em que se desenvolvessem os seus ta- 
’l  lentos com heroica empreza e coragem. Os 

primeiros consideráveis esforços para este fim, 
” não forão feitos por alguns dos mais - podero- 
” sos Estados da Europa, e ainda por
” aquelles, que se havião applicado á Navegação 
” com 0 maior afinco * e bom successò. A  glo-% 

r ia  de a b r ir  a  e s tra d a  n esta  N o v a  C a rre  ir  cl 
e s ta v a  re se rv a d a  d  P o r tu g a l , hum  dos rnais; 
p e q u e n o s , e m en os p o d ero so s  E s ta d o s  d a  E u -  

l  ropa. As tentativas dos Portuguezes dm ad
quirirem os conhecimentos nas quatio *. pait-es 

" do Globo, de* que o Genero Humano até es  ̂
se tempo não era informado, não só melhora- 

” rão , e extenderâo a Arte da Navegação , ma# 
excitarão tal espirito de curiosidade. JO em-’

( * ) The: Sketch. Book-rVol. I. pag* 93-. I-o4
■18217'
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- presa que o» conduzlo á descoberta-do Novo

” ^Parece” que ora também se póde dizer, que 
a Gloria de abrir Nova Carreira de Justo Impé
rio estava reservada ao Brasil com_ a Declarado 
de sua Independência, e Acclamaçao do império 
Constitucional do Legjtimo Herdeiro da Casa de 
Bragança, que Susteve , por Graça do Poder
viável, a quédada Monarchia-iHusitana. convu -
sa nos seus Fundamentos peio Terremoto lo li 
tico de 24 de Agosto de 1820, de maior estrago 
que o do Terremoto de Lisboa de 1 / de Novem
bro de 1755, no Successo da explosão das furnas 
revolucionarias dos Pedreiros to res , que atten- 
tárão pôr materiaes combustíveis aos quatro can
tos do, então Unido, Reino de Portugal, Brasil, 
e Algarves, anm de estabelecerem, contra aa 
Leis da Natureza, (que nada faz de salto) e con
tra as experiencias dos 'Seculçs , que_ tem mos
trado os horrores das Anarchias , e Guerras ci
vis, phantastica Regeneração do Estado, que 
acabava de soffrer catastrophe pela Tyranma ao 
Archi-Revolucionista Invasor de Portugal, que 
em fim de 1807 fez o despotico Decreto :

" A Casa de Bragança cessou de reinar. ,> 
Tendo os Hespanhoes destruído os dous Im

périos, que se achárão estabelecidos naJAmenca 
Meridional, do Mexico e Perú, de considerável 
gráo de civilisaçao e riqueza, na origem do seu 
Descobrimento, a Providencia agora permuuo, 
que no Centro Marítimo daquelle Terntono im- 
menso, surgisse Novo Império,, para contra
balanço dos Estados de precária forma de Gover
no; e isto de súbito, como o Sol na Zona Tór
rida em repentino ascenso no horizonte sem cre
púsculo, e »com o mais Liberal Systema, que 
çompletamente desfizesse o mesquinho, mortífe
ro , e impio Plano do antigo Subjugados: de Por-
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tugal Filippe IL ,
abri^para^ommunicação da Especie Hum^a.

No Periodico — he CowsíiíMÉicrceí vei^

■* -  * « s s ‘ :  r i s ” :
S r í .  S “ . ' S S I  -  V  Oracle íe  W -
jpg __ de 3 do mesmo mez, no qual se refer ,

_ FiliDDe II ,P>e4ando moribundo, deixou que rilippe 11yJtígL to telldo poi* título =seu Successor Jmm-Uiscnpio , »*uuu i __"inaS, art sr a.»
•• fir. t̂ svi sraar.
” jenâo da parte da França, Inglaterra e Hollan- 
” da e menos daquella que das outras duas
« 41 3 - Marinha • novo motivo de se-* porq»e nao tem Marmha nov ain.
* S«™ a P°f8f  i 08 Z o s  DecUtou de outro
^  A q S t w ! ^  q«e * £  e x p e d i a  que 

X .ri"!, „n.ler • e presentemente a Hespanha,

S r y :  r V ° iucít ío3 s . '
dCe6UT e °r n r T e lL CTystema6de Despotism» e 
SJ® fip facto tambem he a unica que
firpan'cipa ’ d t  benefits do Commercio do

° - W I r / p S T d e i -  etn 
eseriptos recentes e com oJ? «“flESr e i > «  em 1823 e IMS 

em“ q t “I S m  expõe em os
^ ord iT arios Successes do Bras.lno tomo 1 b 
Oao XLIV.; addindo por fim em I £  
doPinesmo tomo caótica censura sotee^a 
fão da Assembles Constituinte « ...
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Este escriptor que se afamou # em- hum e 
putro Hemispheric depois da Obra (sahida à 
luz no principio deste século) intitulada =  Tres 
Idades das Colonias = ;  tendo-se constituído 
por outras obras subsequentes o ídolo do Par
tido Federal da America Meridional, conseguin
do também por isso grande voga entre os enthu- 
nkstas da Seita Maçónica, por desgraça tão ra
mificada ho Brasil; he co^tajate haver feito, 
comi as êuas declamaçÕes iiwRTOtas sinistra im
pressão nos espíritos inquietos-, ^ue ainda sus-» 
pirão pelo retorno dos Coryphêos da Cabala, 
que havia, prevalecido (ainda que-com epheme- 
vo ascendente) no dito Corpo Politico. Elle ago
ra descreve a Scena, que mais proximamente 
accelcrou a Nova Ordem Política deste - Paiz.

Não se podendo levantar qualquer Edificia 
sem alimpar-se a área , nao posso abrir mão desta, 
preparação sem fazer analyse-, e oppor barrei
ra , ao Compendio Historico cTo Triennio , que 
Mr. De Pradt cifrou, nessa Sua ultima Obra, de
que tenho noticia. ; .

■I Venerava a este Escriptor da França , quant 
do publiquei o. Memória dos Benefícios Politicos’ 
de Sua Magestade Fidelíssima : por isso na pag. 
179 me vali de huma sua excellent® observação* 
de outra Obra, que imploro licença de transcrever k  

“ Rennas d’Aguia, e cem linguas erão neces
sárias para subir ás regiões da invenção.jua fim 
de bem narrar-se, ao som da Thebana Lyra, o 
inesperado Beneficio Politico, que o Senhor D. 
João VI; Se Dignou Fazer á Mbnarchia Lusir 
tana, ao mesmo tempo Realçando a,Honra do* 
Brasil, nos Aj ustes da Escriptura de Cazamento 
em Vienna d5Austria pelos Plenipotenciários das 
Cortes respeetivas na data de 29 de Novem'-- 
bro de 1816, e sua ratificação em. 5 de ÀbriE 
de 1817. „
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u p arj  ̂ em Fevereiro deste anno , havia an
tecipado o applauso da Imperial Bcllcza Deqio* 
zada, dando circulação á nova Obra do Arce
bispo de Malines, que, no anterior escripto so
bre o Óongresso de Vienna, se constituio o Pre- 
«ão da Europa. Alli annunciou o Grande Fa
cto Historico, que fixa huma, das rnais memorá
veis epochas * nos Annaes da Sociedade. .Eis como 
louva a iliumiiia/^^piitica das• Reinantes Casas 
de Bragança q Austria, por Grande Pensamen
to do Gabinete da Boa Visla . ,,

“ Já, as Filhas do Soberano da Corte do 
Brasil vierão assentar-se nos Thronos dc Europa: 
a Filha de Cesares vai associar-se ao Sceptro do 
B rasiloutras as seguiráõ ; e os dous Mundos, 
confundindo o seu sangue, em lugar de o derra
marem mutuamente, substituirão os laços de ta- 
milia ás cadeias de que erão carregados ; e as
sim aproximarão a^Humdnidade para o destmo que 
o Ceo lhe tinha assinado, quando a creou, e era 
compor huma só Famitta, animada dos mesmos- 
sentimentos , pois que a tinha dotado das mes
mas faculdades. ,,

Aqui Mr. de Pradt se extasia com su~
blimes sentimentos de humanidade e de sãa po
lítica , considerando a firmeza do Estabelecimen
to de huma Monarchia absoiuta no Biasil . exas— 
pera-se actualmente vendo estabelecer-se hum 
Império com Liberal Constituição conforme ao 
espirito do século, só porque o Imperador Cons
titucional não se curvou ao jugo de huma As- 
semblea ingrata á sua Generosa Convocação, e que, 
á passos de Gigante, avançava na longa rota 
dos rebellosos* Peninsulares de Hespanha e Ita
lia. Deixo ao Publico atilado fazer o paraílelo 
do caracter daq-pfelie Escriptor na epocha em que

(*  ) Real Palacio Suburbano do Rio dc* Janeiro..
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escreveo aquellas linha*, e do que manifesta na

• n ' t x r * .  & « *  . w »  * « f .ria e a circunstancia que prmcipalmente a dis

tÍn§Ue í  e fi-a s e s
be circunscnpto, e laras iX  >qr~0 fa-
Razões d’Estado, ou m t 1 Ç j ’ \ r.

inacessível authentica iatelUgençia 
chivo de Gabinete:.a dignidade e delicadeza de m 
Un'drosas transacçõea reclamão resguardo e si
lencio de Historiador que nao e s t^ a j, ^  ^
dicamento de Cesar, Carlos , prnnrios Fei-que escreverão Cqmmentanos dos Proprio^ ^
inQ Esnero que isto me seja boa 
Economia da Verdade sobre Sucessos de Çujm 
circunstancias não ha uniformidade no Juízo

Publica . 3g;vei escrever a bistona do Esta
belecimento P de Novo Impeno sem depor^h^ 
erão de incenso no Altar da i atna, ...
fem espirito de adulação ( fe.o «m .e de erv - 
dade) devido elogio ao Príncipe do Brasil q e 
na sua juventude se mostrou ser hum Gemo 
Harmonia, e mais que Prodígio da Política, 
nois na mais critica situação, sem exemplo nos 
Annaes Históricos, Ostentou a mais extraordiná
ria prudência e capacidade na Arte das 
de governar Povos afogueados com os enthusias 
mos de hum século revolto contra as Eegim. 
Supremas Authoridades estabelecidas. O Impera
dor Carlos V., ainda que arguido, sendo Pnnci- 
ne de impaciência de reinar, foi admirado por 
manifestar talento para reger seu vasto Impeno 
ainda na menor idade : mas foi preparado (. cp-
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mn refere o seu Historiador Robertson) pela ad- 
T J \o  desde quinze annos ao Conselho do Es- 
“ ,H“ a0e entrou na posse tranquilla do Governo 
em tempo iue a Lealdade era o Timbre das Na-

Ç5e3 Bacon celebrado Chanceller de Inglaterra, 
doutrino:" que a Primeira Hopra era ao.
Fundadores dos Impérios . * HumH . s t p d o
Império d etfred o ^ o
Gr!ynde°9â quem dà “ ita^de Fundador da Mo-

rs- An na p s  de alguma ISaçao , e 4UC 
° - T  Fortana por ter nascido em século barba- 
ro o S v o u  de historiadores dignos de transunto 
tirem sua fama á posteridade ; desejando po 
so o vê-lo delineado com as mais vivas core , 
e pinceladas de Mestrd; apenas descob
algumas nodoas , *de que era impossível ser isen
tc> ainda o mais Perfeito Caracter. „

Rio de Janeiro 27 de Setembro de 1825.

(* ) Essaya Political — Cap. Honour are

íuuatiers of states <Síc.


