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Ste Periódico vende-se avulsamente por
120 reis (sendo de 12 paginas,) nas seguintes
cazas : Loja da Gazeta., Rua da Quitanda, es-
quina da de S. Pedro. Botica da Rua dos Pes-
cadores, esquina da da Candelária N.° 6. Lo-
ja de Livros de João Bapíista dos Santos na
Rua da Cadeia , N.® 22» Loja do Diário no Lar-
go do Rocio N.° 33. Em qualquer destas cazas
§e acha a Collecçâo de todos os Números que
Be tem publicado, e vende-se pelo preço das
duas SubscripeÕes , tendo direito o comprador
a receber os seguintes até fins de Junho.

Os Redactores incumbem-se de remetter pe-
Io Correio, para as outras Províncias, aos Se-
nhores que quiserem esta Obra, todos os Nu-
meros já impressos, e os que forem sahindo,
devendo ser para isto avisados também pelo Cor-
reio, e com as necessárias clarezas para huma
boa entrega.

As Cartas que se enviarem ( pago o seu
porte ) sejão dirigidas s aos Redactores do Re-
verbero Constitucional Fluminense, a
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REVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

%15 DE SET.EiVI.BRO DE 1821.

Redire slt nefas.
Horat. LílV. v. Oo, li.

Portcjguezes de ambos os Mundos í Vós sois hura grandePovo , e disto tendes dado provas infinitas desde qne o
Nome de Lusitanos ou Poriuguezes he conhecido no Mua-
do. Deseahidos da fama , e da fortuna , náo por falta de
virtudes, mas pela influencia de huma administração mous-
íruosa , que depois de nos roubar a liberdade só nos dera
em troco delia pobreza., caiam idades , e misérias, vistes
finalmente raiar hum grande Dia , que foi o memorável 24de Agosto de 1820. Pasmada lançava a Europa seus olhos
inquietos para a Pátria illustre dos Gamas, Castros , Pa«
checos , e Albuquerque» , e náo podia comprehender como
os que forâo terror da África ; como os que primeiro ha-
viâo entrado nas portas do Oriente por' mares nunca d'an-
té* navegados j e como os que dominaváo Senhores desde o
Amazonas té o Prata , podessem dentro de casa gemer em
vil e duro cativeiro! E seu pasmo ainda crescia , quandoattenta considerava como* os mesmos homens , q»e tãovalentemente haviáo arrojado o Despotismo estrangairo desde

miâ,
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o Tejo té o Carona , depois disso sio submissos se mos-fravao ae férreo açoute da escravidão domestica! Cotn ef-feito não era fácil explicar, como Gigantes cora estaturacolossal de fama, de heroísmo, e de prodígios podeasemestar reduzidos á mesquinha fôrma de ÍDaignificantes Pior.mêos i|oe wm a menor difficaldade já diariamente hiáo pa».«ando por baixo das forcas cauúiuaa de hum systeiuatíco*
pesado despotismo! Mas de tamanha, affroula vos livrou \miim o maravilhoso Dia, M de Agosto de 1820 , e neliebem «orno nos mais qw até hoje sem iiitenopçáo st» tem
jegojdo ; 

reaorgio Ioda a vossa gloria antiga, cora a au%aLiberdade. Mo resta pois agora mais oada para fazer doqne conservar intacta , inviolável .. e «.grada a Mfa eangasta oura da nossa regeneração política. Quando ovosso brio „ e mais qne fado vossos melhores inferi*** aao jus o empenho oáo fossem capazes de obrigar-vou bas-a na só ter em vista hnma mais receute ¦ e fatal recorda-ç-o. Umbmi.vo* de Nápoles, , do Remonte e vede comatienta reflexão o que agora ahi está obrando hum vicio-noso despotismo, A mesma e fatal sorte vos espera »>
va . Aon a 11 .tona do Mando e dos Homens e ahi ve-
í„: .? P°ds1' ¦*'*»*> ""ca perdoara, hnma ló £a quem lhe arranco*! da Hiáo a espada da tjranuia e dainjusüça. Jem-se visto Povos recobrar a libertaT e í

ínm^ndr Tdma £eMrosidade vós acabais de da««in giaixte exemplo; porém até hoie inHa «;„., • Vbó poder Ministerial viL^/ Se v,° hom
írainXl f \Vlctor,08° * wm vir escoltado de san.
Sr» listes 

' de horrorosas proscrípçóe». A rasâo he bem
hnma victoria, como nessa só cumpre com hmr Te uáo pôde envergonhar « h. 

cuaapie tom iram dever,
com facihrlpu ! ! 

daboaacçao, que se executou,

«o ella tlq Zt/ 
DeaF°íl8mo «cobra o mi ^oder, Co-

para 2 I nderem T\ 
dallventade • *"« « aaimo.

^ estrada 7mh0,rfl ,q V*"* Por tai arte ° ,a<iráo>



Assim ó Portuguezes, amados Compatriotas . eu vo-Io
torno a repetir: lembrais os do Pie mon te , e de Nápoles.
Ahi presentemente esláo correndo rios cie sangue: as Cadéas
estão atulhadas de victimas, e até para vergonha eterna,
se vergonha pôde caber em usurpadores das Liberdades hu-
manas , se vêm sobre o potro resoar os a coutes naquella
mesma terra Cia»sica , onde já fora crime de Lesa Mages-
tade Romana açontar hum homem livre. K contra queme porque se commeltem «amanhas crueldades ? Contra ho-
mens qne tão livres sahirão das mãos de Deos como os
algozes qne os martyrisão; e porqne para manterem sua
lilerdade desejaváo ter hum Governo Constitucional em ve*
do Arbitrário que tiuiáo. A estas e outras semelhantes
barbaras vinganças estais vós 6 Portngnezes expostos, se
deixardes novamente usurpar os bens da Liberdade que ha»
veis reconquistado. Então melhor he derramar por ella, o
sangue uo campo da independência , do que hir verter
cobardemente esse mesmo honrado sangae sobre viz cada»
falsos etn honra do Despotismo.

— Campeão Poriug. —

Com esta Proclama ção terminou o Campião Portuguez
« ultimo numero do s<u interessante Jornal , que tanto
assustou ao Ministro Villa Nova. Gior.oso de haver con-
corrido para a regeneração da Pátria que elle via já pai-
par o abismo do nada em que sem remédio hia a precipi-
íar-se; e ovante de haver coadjuvado para a sua salva-
ção, e triunfo, elle fa/. as «nas despedidas aos generososPortuguezes de ambos os Mundos . persuadiudo-os que não
deixem apagar o sagrado fogo da Liberdade , que accen-
«lido no Doiro, inflammon-se no Tejo, e generalisou-se do
Amazonas ao Prata. He com esta mesma Proclamarão,
qne nós começamos os nossos trabalhos , pondo-no» poríeutineüa a esse fogo celestial , para que se não apague
na nossa Pátria , e a deixe novamente toldada das horror
rosas trevas do Despotismo.

Foi bello e magestoso o espectaculo da Liberdade piau-laudo o geu estandarte no Brasil, que rojava ha tres ae»
a 2



•ralos os vergoufrosos ferros da escravidão ; chamando
Brasileiros a. esciiterern a voz dn Sabedoria e dn ilação ,
e os Direitos sagrados do Homem ; e mareando cs ter-
rfadeiros ftuifiamtulos tia Sociedade, qne pousáo sobre o
livre coaseníJrüfeío dos Povos. Foi igualmente helío e
grande, ver o mesmo Brasil correndo a jurar sem saber
qual fosse ainda o Código qne se lhe oíferecia , na insta
convicção de qne náo seria, consultando o termômetro
o íi na ia cliaüncçáo dos climas, mas sim na Natureza
e no coração dos homens, qne os seus Irmãos de Poria-
gaí bebenâo os princípios iumirxtsos qut deviáo assep-urar-
ílie a fruicqáo dos bens, qne das mãos da Natureza, re-
cebéra. Mas que triste , pavoroso ,, e ensangüentado Dão
seria o quadro do Despotismo reeníonando o cotio, hoje
abatido: afiando os puuhaes, accendenelo as fogueiras 

*e
sacrificando Inuiiaaos hecatombes ao seu fiiror , á soa ver-
gonha , e á sua vingança !! Que scenas laslimosas se não
prodigalisariáo peio Brasil se novos Verres fossem manda-
dos governar suas Províncias ! Tiremos o exemplo de nósn. es mos : se alguns dos que actwahnente as goveraáo. tem
posto cm praíica a mais escandalosa política, , e «tabele-eido alé hum infame systema ioquisitorial , blasfemandoora , ora ridiculisaudo a. nova ordem de cousas , e isto
quando eiles vem impender-,hes sobre a cabeça a Espadada Justiça baseada sobre a igualdade da Lei , qne íariáo
quando o Despotismo Ministerial o* auetorisasue de novoa devastar pra indimr reinar ! Na sua raiva pela petdada arbitrariedade já. elles tem marcadas as victiiDa/«ue-oeverão (se o poüérem conseguir ) ser oferecidas em boi-iocausto a sua vergonha ; a hipocrisia largando a mas-cara , que accommodou á sua hedionda figura , a violen-m,1e a «staoia tornarão a manchara Historia da Hu-ftiKniíiade com assassinios judiciários, Portugueses ! alerta,Habitantes do Rio de Janeiro, para vúa especialmentene ciu" elevemos • para- pôr sempre diante de vós o abis-wxtque vos espera, lie qne tornamos esta arriscada tarefa»
T »lnT° 

e"'P£uho ° m«» g™to tranuniiÜMos iodas ag
vosso" .^ 

°,CÍOnaei da Eur°pa » a f,m de forti§car o
iria CW Pn T1a e"M da Na*4° » t)da »<*« P«»

KaCó«í n P CT arbitrari0 he h»ma Cahmulade das

«a« mãos sào 08 tramemos de suas vingança*, de mm
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paixões, e de seus caprichos: dahi vem os calabouços,
dahi a tortura , dahi a inquisição civil e religiosa ," os
processos mysteriosoB , os «diosos confiscos: o terror, e osusto sáo os sentimentos que procura inspirar , e porisso'
jamais cuidou rie prevenir os erros', tratou sempre de os
punir: porisso he que a lembrança de interessar o coração,
« a alma dos Cidadãos nunca a seu peito acodio-, ,,e quea innocencia e a virtude he para elle chimera./*

Habitantes do Rio de Janeiro, acautellai-vos contraesta bydra mais medonha que a das cem cabeças. Hum doslaços que vos armáo os seus Satellites , he o rumor dereceios de idéas democráticas. A este respeito vos apfesen-
tarei as reflexões de hum Sábio bem nomeado da Europa." Não ha aqui Democracia, ha tendência geral e unifor-
me para a igualdade social, base da grande reforma queem toda a parte se opera. Tresentos annos se tem gas-fado a recalcar na noite que as produzira as instituições
dos Bárbaros , e a apagar todos os vestígios que seus paa~sos deixarão; a procurar as Bases constitutivas das asso-ciaçóes humanas , e a fazer reinar a regularidade, onde,só imperava a força e o acaso. O momento de fazer a ap-
plicacáo destes princípios chegou a toda a parte pelas defor-midades sempre crescentes dos Governos , como pela desi-
gimldade moral, que se tornou palpável aos governados.Entáo os homens começarão a declarar que elles queriáóser governados debaixo dos principios e luzes superiores ,ou ao menos iguaes ás suas. Elles tem dito, que depoisde haverem com Newton advinhado os mais occultos se-
gredos da Natureza ; com Rousseau, e Montesquieu esta-belecido os direitos do Homem , assignado os principios daSociabilidade , e achado os íituios do gênero humano;
depois de haverem hido com Colombo procurar novos munidos ao través dos abismos, depois de terem com Franklin
arrancado ao ceo o raio ; de haverem com arte maravi-
lhosa dado ás produtçóes do Gênio huma vida indestructi-
vel e huma extensão sem limites , e depois em fim de te-rem posto todos os homens em communicaçáo por mil dif-ferentes prisões de commercio , e de relações sociaes, eraimpossível supportar outros governos que náo fossem «na-logos á ordem creada por tantas acquisiçóes táo preciosas,e tão grandes. A Europa sábia declarou portanto que elladeixava ao Egypto adorar animaes. ,,O Rio de Janeiro só deseja possuir hum Govern»

a 3
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liberal , e 'permanente , regulado por Lei* fixas , e bebidas
tia Natureza. Esta pertençáo elo he nova , he ao contra-
sio radicai na humanidade: não he criminosa, porque tem
a sua origem no sentimento da própria felicidade , e con-
gervacáo que o Author da Natureza gravou nas nossas ai-
mas. Queremos portanto e devemos querer huma Constituí-
5-ão ? nem o poder arbitrário pôde assegurar a felicidade
e a 

'vicia 
des 

".Reis, 
A sua felicidade aão pôde andar an-

»exa com a desgraça dos Vassallo. , e a eseravidão fie
a maior das desgraças: 'a mm vida náo pôde estar sega-
ra senão quando o amor dos Vassalíos levanta muros de
corações em toro© deites, e a escravidão náo produz se-
cáo desconfiança, e receios.

Tâo bem guiados por taes principios devemos apertar
.mais e inais a moral e sagrada cadê®, que uos prende aos
nossos Irmãos de Portugal. Do templo da Liberdade, que
«ii ge ergueo he que nos ha de vir a boa Constituição
de que precisamos: huma Constituição pela qual, todos os-
Membros do grande Corpo do Estado gosera de hum inteiro
desenvolvimento, correspondão-se , dêm-se mutuas forças ,
participem todos do sueco nutritivo da vida, todos concor-
Tâo para a harmonia geral, porque huma boa Constituí-
ção he para o corpo político, o mesmo que he no cor-
po physico : he a saude dos Estados, Por ella as Leis
qae são a alma de todo este corpo , e que lhe imprimem
bum movimento orgânico , e regular serão sabiamente re-
guiadas. Por ella nos serão garantidos os primeiros bens.
do Homem ; e os seus direitos mais caros a- Liberdade ,
à Igualdade , a Segurança. Eis o que nos affiangão as
Bases ièuc jurámos.
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"DISCURSO

Sobre o Accontecimento do Dia 15 de Setembro
de 1820 na Cidade de Lisboa...

Hoc preeor; traae díem nobis Aurora nitctatem
Luciferuiu roseis cândida portei equis.

Ti.bü.1, Liv. i. Eleg. iu.

Com mai» justiça, e porisso mesmo cora maior enthu-
iiasmo , que o do Princip» dos Poetas Elegíacos, devem
os Portuguezes de hum e outro hemisfério celebrar este
Dia memorável com esfórqos só dignos , dos que sabem,
apreciar a verdadeira liberdade , e reeommendal-o por este
moda é todos o» vindoiros., coma a época da nossa maior
gloria , e eomo principio da nossa tâo desejada prosperida-
de. O clara© brilhantíssimo da Regeneração Civil, que fui-
gira ma agoas do Doiro , quando ao grito de poucos He-
róes, responderá© todas as Provincias septentrionaes de Por-
tngaí, mareou para sempre nas paginas da nossa Historia,
o célebre Dia 24 de Agosto do aano de 1820, Então se
affiroiou a nossa gloria, a nossa honra , o nosso caracter,'
proelamando-se a Religião Catholica Romana , o Senhor
D» João VI. Rey Constitucional ds Dynastia de Bragança,
« o bem da Nação até ali tolhido por hum Ministério de-
clarado inimigo dos Povos, inimigo de qualquer Código ,
que não fosse dictado pelos seus caprichos -e pela sua arbi-
irariedade*

Mas o cruel Despotismo encasteilado ainda na oppn-
roida Cidade de Lisboa , concentrado em corações. que
néo se tocaváo dai lagrimas e das misérias de tantos m-
felisses, tornava mudos os seus honrados habitantes no mo-
mento , em que anhelavâo responder aos seus límâos, mar-
chaado já para as .nuu portas cow a oliveira da pa* em

»

í
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as suas mim , e com o fito sai huma liem exarada Coes-
tituiçáo» que remediando promptamente os males soffridos
os preservasse de faturas desgraças , anivellando os Cida»
dãos todos por hum código universal e necessário, Euteu-
diáo-se os corações na Cidade de Lisboa , mm ninguém
©usara ineeíar o brado , que ern breve se ouviria ern to»da a Nação Portugueza. Ah! não era possível que o erro
persistisse sempre em triunfo; a oppreseão sendo hum" esta-do cootrafeito para o homem , chega á ponto de o avisar
pelas dores, á que procure a natural posição, em que só
pôde viver e prosperar. Isto , que á cada momento obser-vamos oo homem physico, a histeria nos aponta tambémbo homem morai, e quando Mo he o effeito de huma¦exasperação terrível , he o resultado de huma accumulação
de luzes seientificaa , que adobando os meios , com qaeproenra o seu a melhoramento , não macula a. sua honra 

'
não ensangüenta os seus pianos , porque os escolhe cora
pradencia, e os dirige com .firmeza e com desinteresse pes-soai. No morno silencio em que se deixou ver a Cidadede Lisboa, constrangida a decidir-se , ou pela santa Li-herdade , om pelo antigo Despotismo » depois qne se divul-
gárao as noticias . da heróica de terminação do'Porto, ea,vao taxada detemerida.de , rebellião, e sacrilégio, ouviáo-*e as bravatas inutilmente furiosas do servilismo, que eé-
goj pela raiva de m ver desmascarado, fraco pela imposèj.otiidade de rebater a novíssima opinião dos que opprimfrae já delirante e.m seus últimos parocismos , lançava mão'dos velhos_instrumentos do seu nwtente poderio , perten-oendo üliidír aos dewnganados , e apertar muito .mais os-erros , qUe huma -máo poderosa por' todas as partes ali»
geirava e rompia. l

Amanheceo por fim o Astro da' Liberdade de Lisboa«om o feliz Dia, 15 de Setembro de .1820, -em que m Por-'tugneses se recordarão do. livramento'de hum jogo «tran-
piro , mas tem prazer incompleto. O Povo queria ievàn»'wr para os Ceos aquellas máos , que por alguns mezes fo-«o aleivosamente opprimidas de cadêas ; e a idéa da op-pressão domestica encurtava os seus; transportes , estimnlan-
Z\ZJm ITl* Mdignaçáo. Os bravos Militares queriao
ZlúZ 

°i «nnivereario d* bum triunfo , que foi o
SaV» nf™ müiiü8- em W** P«P«*üa a gloria
tSotZf 

'Portu^neza^ mas a certeza de que ainda exis-10 mm%os lnte™«», tanto .ou reais oppituoiu do que
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nquollcs qne fora o repellidos para além dos Pyrenens . di»
minuia a importância áo seu júbilo, accoidando os seus
brios i-«ara restaurarem a felicidade da Naqão cota a Li-
herdade Civil , que só pôde ser a. soa fouíe. Providencia
celeste ,' e não vellavas tu sobre os gloriosos destinos cio
Meiuo Unido!.. Foi ella de certo , quem ajnníou todos oa
votos era liiun só brado , que fez beijar a terra o mui se-
miro e sempre ameaçador Despotismo Protegidos pelos lie-
róes de Ai bu he ra , Saia ma «ca , e Victoria, os Cidadãos ae-
¦ceodidos no ardente fogo de huui honroso Liberalismo, sa-
««dirão os seus ferros , .soltará o os seus poisos, clamando
em torno dos seus oppressores cavilosos, e que 

'ainda 
per?

temliáo capitular: '• havemos dado certamente numa graa-
•de prova, de paciência , e assim como os nossos maiores
descobrirão o que havia de mais importante na Liberdade ,
assim nós o que havia de mais ter.ivel na escravidão ; to-
Ihidos indigna mente na faculdade de ouvir e fatiar , nós
teríamos perdido a memória e a falia , se fosse tão posei"-
vel o esquecer, como he o callar. ,, "l—< Dedimus profectp
grande patienti» documeatum , et. sicut vetus aeías' vidit qui,!
ultimum in libertate esse , ila dos quid'iu servitute , adempto
per ioquiliones et loqneudi , audiemdique eomercio ; me mo-.
riam quoqoe ipsara cnm você perdidissemus , si tara io nos-
tra potestate.esset oblivisci , quám taeere. „ (tácito mvita
Agricolaí).

Este dia avivaedo a lembrança- daquelTootro, que n®
anno de 164.0 recomineudou a nossa honra .ao pasmo de
todas as Nações cUilisadaa, marca nos Aonaes da Monar-
chia duas épocas, que etermsão a nossa gloria. Mas se eo-
táo os Portuguezes derão provas decisivas , de que náo
era do-seta caracter brioso o arrastrar cadèas , que lhes lan-
çára huma rnáo estranha , hoje com verdadeiro Heroísmo
mostrão , que também se envergonhaváo da oppressão casei-
ra , emanada dos que, em vez de promoverem o bem.de
todos , abusaváo da Bondade do Soberano , escolhido na
Pessoa ào Senhor D. João o IV. para manter invioláveis
as Leis , e os Foros da Naqão. Se então pelas armas elles
se constituirão na posse dos seus direitos , tio iudignamente
usurpados , fazendo ver que a consciência da própria jus-
tiqa he mais poderosa do que grap.i es. exerci tos adextrados
no socego da paz , e sempre renovados no calor de porfia*
das batalhas , hoje também pelas Armas elles recobrão a
sua supplantada independência , seguros de que huma Na-
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i;ân livre , reune-se em interesse commum , arrostra m pe-
rigos sem pavor , porque sabe q-e a morte he gloriosa
sempre que o verdadeiro amos- da Palha dirige as aceóes
da nossa vida. Se então os Loiros da Regeneração conse-
guida era tão poucos instantes não forão manchados cora
o sangue de muitos Portuguezes , que favorrciáo o des.
potismo e a arbitrariedade , hoje também nenhum Cidadão
desapparece ria cloirada cadêa , que se prolonga do Porto
á Lisboa , deixando-se o castigo dos seus crimes ou aos
remorsos dos seus corações, ou ao despreso de Liberaes
generosos , que aborrecendo a iniqüidade reíirão as suas
vistas dos iníquos. Se então finalmente foi hum só o grita
de toda a Nação accordandô do lethargo de CO annos de
cativeiro , para responderem ás acclamnçóes da Capital ,
quando se proclamava libertada do estrangeiro jugo, hoje
também he hum só'o nosso brado, propagaedo-se a eleetri-
cidade do Liberalismo nos corações dos Portuguezes de am-
bos os mundos, porque a todos chegara a oppressão, todos
sentiáo a mesma desgraça , que tornando-se gerai, só es-
cepíuava os qne delia ee nutrião.

Seja-nos licito antes de entrarmos na consideração dos
outros atineis , que, prodigiosamente se prenderão á este ,
qne co Dia, 15 de Setembro se ligara á cadêa Constitucio-
cal principiada no Porto, lembra rimo-nos da» palavras de
hnm opprin.ido porem sempre Liberai Cidadão Portuguez,
que achou distante da sua Pátria aquella consideraqáo , que
lhe niereciâo os seus distinetos talentos , e de que em Lis-
boa o prhára a já defunta Inquisição.

....... ........'. então a Liberdade
As §a?as não manchadas
De baixa tirania ,

Soltou isenta pelos ares livres ;
IVial que avistou a escravidão ao longe ,

Roupas trajando santas
Veio estes climas demandar ditosos.
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II

O D E
no Dia 15 de Setembro de 1820.

-> Por João Vicente Pimentel Mandonado, <-

Vio-te o' Douro nascer, das margens suas
Intrépido sahindo,

.Já na infância mimosa hercúleo em forças ç%
Já credor de alta estima ,

Prompto hmiíiihaste o .Maurita.no Orgulho,
Abençoou teus Fados,

Nascente Portugal, a Europa absorta,
.Eis -o' África guerreira.

Os Filhos teus magnânimos triumpháo;
Eis em douta porfía,

Calcando sustos , arrostando azares ,
Mundos novos eucontrão :

Quebrão, stibjugao de ínsulcados Maré»
.0 recôndito arcano ,

As medonhas, horrisonas proceilas.
Ásia culta, e vaidosa ?

Ao vêllos esbraveja , e pugna, e cede»
O Gama denodadio-,--

O famoso , terrifieo Pacheco,
O brioso Sampayo ,

O grande Cunha, o rígido Sylveira,
O justíssimo Castro »

Os Mascareuhas dons , os dous Almeida» f
E o mal recompensado,

Tão vasto em coração , tamanho em gloria,
Albuquerque espantoso ,

Numes se antolháo no indiano Império!
O Persa desviado

Ancêa honrar-se da allianqa nossa;
O furioso Egypcio

Nos sangueutoa Baixeis de nós lá foge:
O Lusitano Esforço

De Roma eclipsa as bellicau façanhas»
Assombroso •> que vezes

A scena de Thermopylam traslada!
Quão fácil , quanto a miúdo

Renova j excede a sobr'humana audácia
Do Marathonia Dia 1

Egrégio Portugal! E tu que ha pouco,
Do abysmo de infurtunioi
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Alevantando a fronte magestosa ,
Entre heróica» fadigas

Â mz segunda restauraste o Scepíro .,
Trahido , enxovalhado.

Entregue á mofa de Invasão iníqua í
Oh Portugal 2 e ignóbil

Frustrar deveras sacrifícios tantos?
E supplice , e medroso

Hir mendigar impróvidos recursos
Lá onde em Ceo malquisto

Júpiter trovejante , e Pliebo irado
Horrores mil alíernáo ?

Egrégio Portugal! De Heróes oh Pátria í
Miserrimo deveras ,

Triste , índefenso , abandonado , e manso.,
Expirar ,. bemdizendo

Â férrea Mão que te esmagava os Brio»?
Altiva Independência

*m &. voz grandiosa: o sábio Henrique
Nos Elysios applaude

A voz , o® votos da Cidade sua. , *
EieciriçO fuzila

O Sacro Patriotismo ; o Tejo entoa
Táo nobre voz , taes votos.

.¦¦CORRESPO-NB.EÍÍCIÀ.
Recebemos a Carta que o Sílr. J. C. S. teve a bondade

enviamos com data de 12 de Setembro , e com tanto maior
prazer, quanto mais certos somos , de que se conforma com os
nossos sentimentos persuadindo a necessária e»honrosa união
dos Portuguezes de ambos os mundos, sem distincção de Eu-
ropêo e Brasileiro. Nós,a faremos publica na folha N.° II. do
j.° de Outubro , visto achar-se prompta a impressão da I., e
continuaremos o mesmo assunto para desempenho da nossa ta-
rèfa , com utilidade da Nação. Oxalá que se convertessem
todos os corcundas ,, ou que pelo menos deixassem os verdadei-
ros Constitucionaes sem medo de publicar as suas idéas ; poisoao falta quem sonhe com divisões prejúdiciaes á boa Causa
«a Nossa Liberal Constituição ; ou quem macule o credito da-
quelles de quem temem o seu justo castigo , attribuindo-lhes
sentimentos que nunca .ti verão.e menos agora!

Avante, Amigos da Nação e do Rey; unidos trium-
pilaremos , e divididos voltaremos ao nada.

Redire sit nefas.liio dr Janeiro Na Offic. üe Moreira . e Garcüz,
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RE VERBKRO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

1.° DE OUTUBRO DE 1821.

MtaMpiMiiEM!liMft?^

Redire sit nefas.
Horat. Liv. v. Oü. II.

À noticia mais interessante , que de Lisboa nos veio f
he a da, cordialidade com que o Nosso saudoso Rey ju-
rou no dia 4 de Julho passado as Rases da Constituição
Política da Monarquia ; accrescentando de próprio motu ,
depois das fórmulas prescriptas do Juramento =3 Isto he ver-
dade, e Eu o Juro de todo o meu Coração. Assellou deste
modo o Pacto Social entre Elle e a Nação Soberana , e
gravou com letras dè diamante no Templo da Immortali-
dade Seu Augusto Nome á par do grande Affonso e do
invicto João I. Também.' não he menos interessante a no-
ticia , de que affastou do seu lado aquelles malvados Con-
selheiros e Validos , de cujo vandalismo, ignorância, e
fanatismo, fomos por longo tempo as victimas. O Todo
Poderoso purificou a mente do Rey , tocou o seu Coração,
encheo-o da luz da verdade , e vigorou o seu braço para
descarregar .., sobre elles o golpe da indignação e da des-
graça. Elíes havião sido os agentes , que levarão a Na-
ção á borda dos abismos: elles os causadores das atroei-
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idades, que se eommettêra-o em nome "de 
hutft Hey pacifico;¦elles dos assassinios jurídicos, qne se perpetrarão em nome

de bom Rey verdadeiramente Religioso: elles das extor-
soes , que se executarão em nome de num Rey Justo .
elles, em fim » do cardume de males , que de chófre ca-
jiíráo sobre Povos , que benignos os hospedarão. Mas apenas
o Nosso Amado Rey se separa de taes monstros , os seus
passos começarão a ser marcados pela Sabedoria ; apenas
gegregado do bando impuro daquellas liarpías, qae infecta-
vão quanto viáo ou tocaváo , Ello só produzia frueíos de
amor, de rasão , e de justiça; apenas escuia a voz da
verdade sa bocca do Arcebispo da Bahia, accorda do le»
thargo, rasga o véo da illusâo , que os Ministros, e Va-
lidos perversos tinhão lançado sobre os seus olhos , e ex-
clama, por vezes 3 Estou pelo que ordenarem as Cortes, k
Bem hajas CT Nosso Bom Rey! agora sim , agora he queTu és o Pai da Pátria , agora o Pai de teus Povos , por-
que só agora he que estes títulos nascerão do coração ,sem serem extorquidos pelas suggestóes dos Áulicos , quenos persuadiáo á da-los , mostraüdo-nos os cadafalsos e as
fogueiras, ameaçando-nos logo com as suas usuaes blasfe-
mias, de srevoltosos, traidores, e libertinos.-s Oh como
he certo, que se existem tyrannos sobre a terra , he porqueexistem aduladores, e parasitos nas Cortes!

Os Príncipes perpetuamente circundados , e quasi queespionados por pessoas dispostas a lisonjéar as; silas ioda asmais descomedídas, e desmoralisadas inclinações, ou cotti-
metteni muitas vezes o mal pai ignorância , ou nào expe-
rimentáo remorsos. Ordinariamente he tarde, que os Heisabrem os olhos , e? ficáo. repassados de, susto 4 vista doabismo, que hurna complacência criminosa cavava sob os
seus pés. Em todos os pajzes. ein que o despotiRm© temcalcado os Direitos dos homens , o Rey he hum Deos , aetiqueta o seu culto , e os; Ministros os §eui Sacerdotes.
Estes, raras vezes 4e a«cordo, entre si, são os enearre-
gados de transmittir os oráculos do ídolo, que são os seus
mesmos oráculos, ou. os,dos seus interesses. Os títulos , onascimento, o patrocínio , sã© as. únicas chaves, queabrem o sanctuario , e, dão ingresso á, presenqa» de taes Prin-
j*l'l 

v,gNos aliás muito de perto pela aduiaçáo , pela ca*lumnia , pelo fanatismo, para que nenhum profano ouselazer chegar-lhe q écco das . injustiças , e das oppresspes ,
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O Soberano , qne só he accesBÍveí aos «eus Cortesáci,
que só ouve a voz dos seus Ministros , qne só assigna ás
leis , qne elles escreverão , e que á elles íorào dictadas
pelos seus apaniguados, pôde contar de certo, que nunca
a voz da verdade soará em seus ouvidos , nem a narra-
«;áo das desgraças do Estado retalhará o seu peito. As jus-
ias queixas do seu Povo, as lagrimas da viuva e dos seus
filhos , espoliados pela voracidade dos impunes Magistrados,
lhe serio continuamente interceptadas , e, ou a Agrietil-
tura esteja decadente, em nullidade a Marinha, em paro-
cismos o Commercio, a Industria banida , o Crédito publico
arruinado , a Educação despresada, o Vandalismo enthro-
nisado, o Fanatismo protegido , e o seu próprio Nome lu-
dibriado , todas as vozes dos Áulicos se reúnem em torno
delle á fazer-lhe hum concerto de louvores e de mentiras,
em qne ihe apregoão a que o seu Povo vive na ábundan-
cia , e na felicidade , que cada hum dos seus Vaesaiios
se interessa na sna conservação, e que Elle he o melhor
dos Soberanos , e que até , ou hão devera nascer, ou então
nunca morrer 5 ; e quando algum rumor surdo, bem como
o dos canaviaes de Midas , principia a revelar o que elles
tanto procurarão encobrir, gritào " Revolução, Jahobinis-
mo „ e logo caváo-se masmorras, eleváo*se patibulos , for-
mão-se Inquisições civis , maldii-se a Imprensa , anathe-
matisáo-se os Philosofos; e a morte por mil modos honro-
rosa vai punir o que so era' effeito de desesperarão, ex-
cesso de males, peso de escravidão , cumulo dè misérias,
visinhança de absolutas ruínas , suspiros de desgraça , e
imprecaçóes da necessidade.

Lancemos agora os olhos i ver o qne constitue a
grandeza dos Soberanos absolutos ; o fausto, o luxo, a
desordem , as dividas , a vingança, e a satisfação de to-
das as suas paixões. Qual he o interesse dos Cortesãos e
dos seus Ministros?.. serem ouvidos com agrado para po-
derem ampliar a sua fortuna. Qual será em tal caso a sua
conducta ?<-dizer a verdade , combater as inclinações do
Soberano, sacrificar o interesse á virtude , a elevação á
honra, e a fortuna á hum bom nome/.-.. isto séria exi-
gir.""roxas aos espinheiros. Esta fortaleza da alma só se
encontra nos Estados livres, onde a virtude e o mérito he
que repartem as graças, onde a Imprensa he a salvaguar-
da da Mação. Vós tivestes destes homens O* Portngnezes,
nos dias doirados da vossa liberdade, quando a vossa Cons-

h f
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ntw&o seguida á risca fulminava, e reduzia a opprobrio-aquelles , que náo fatiassem verdade aos Reys; então h
qne o Escrivão que lavrava o Testamento de Joáo IIrecusou escrever para seu Sucçessor o nome do Princioé.D. Jorge, que o Rey nomeou com prejuiso ao Duque deBéja, em que por justiça devera recahir ; então he quena tomada de Sa6m não quiá outro lançar as ordens narahuma eontnbnição extraordinária, bem que precisa dizendo ao Rey , (que o tentou até com a prisão) a FossaAlteza náo pôde lançar tributos sem convocação e apurovaçao de Cortes. -3 Ah! que differença! até agora só lhedirifto. s as Leis cáusticas da equidade náo são para hum

grande Potentado: quanto o estado tem he patrimônio doaReys, e ate o mesmo ar, que respiráo os Yassallos hehum favor do fcoberano, que he o representante de Deos -
U Lortesao com grandeza d' alma e elevação de sentimen-tos he hum phenomeno ; a natureza leva séculos nara
produzir hum Sully, e o Conselheiro de Affonso IV. nãoacha modelios na historia dos Povos escravos.

Também náo he menos para nolar o interesse secreto,
que tem oi Cortesaos e os Ministros em fazer o Imperautedescuidado, bonacheirão, desapplicado, indolente , «erva-do de corpo, e fraco de espirito. He então que elles sa-bem tirar partido afim de ser elles o. que governem. Comeffeito nada ha mais incommodo para humj Corte essen™cialmente corrompida pela moleza e occiosidade, do quehum Rey actrvo , penetrante, firme, amigo da justiçaprotector das Letras, amador dos Sábios com quem falle

t»1 qUem r!f a "•*"¦«« da rasão e da verdade ; como
làtM^^^^ qae a «'dem , a economia ,í
rÍ?ilaaAJn8tlqa Para,c^dM. q«« vivem da desordem
uÊTa v ' qne fazem m«c«»cia das suas graças,
KJi 

dV8e" V1ah™entp " e <!«« 8Ó «**° bem , qulndo os
máo Rev IS81, 

° 
T R<* *"* * raa **« ** hummao Key para o aeu Povo.

desnotíUmn^%ara^° porque tení0i Monarca» exercem bum ,
1ESZK ' Seni° P01^ ha Metternichs , que lhe
t^ZrS^ 

8^éta ám 8eiM P0**" » Ne «eírodes,
S SStH 

* 
ffda d°8 sea8 Óbitos, elferdembergs

3Sd£% \y^^sem verdadeiros interessesT è
íenãn encol 

**" deUet as trévas da ig»«raneia , para
SolSíf ^ Tm a mdade? Se os Pó™ sÂ Sou-"nuamente «smagados por tributo, excessivos \ « a proprie-
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ir

dade , a liberdade, e a segurança do Cidadão he ataca
da , e postergada , e illaqueada ; se he vedada ao» Póvoa
a queixa; e se mil gêneros de inquisições lhe encadcáo *
e suffocão até o livre pensamento , não he culpa dos Mo-
narcas, he'dos Aduladores famélicos , dos Ministros indi-
gnamente complacentes , dos Grandes ávidos de distincçóes
e de honras. Dizia o Superintendente Bullion á Luiz XIII.
chamado o Justo: *=; Senhor, muito felizes são os vossos
vassallos , inda não estão reduzidos a pastarem a herva
dos campos 3!!! O que he então sobejamente para admi-
rar., he que até os mesmos Ministros do Deos da verdade
e justiqa , e destes os de todas as Jerarquias , quando cer-
cáo o Throno tomão a linguagem de Belial , prostituem
a honra , e a Religião á mentira e á baixeza , e ate
sóprão elles mesmos as fogueiras , em que se mandão quei-
mar os Varões probos, que ousão lançar em rosto os seus
escandalosos vicios, e chamão peste e veneno ás doutrinas
santas dos lüumiuadores da Nação.... Mas não , não nos
admiremos : o hÉmem de Corte , qualquer que elle seja ,
para dar-se a si mesmo mais importância, ou antes para
colorar o seu comportamento baixo, acostuma-se d consi-
derar o seu Amo como hum Deos , esquece-se do vertia-
deiro Deos, cuja Doutrina he incompatível com a sua ap-
paratosa elevação e com os seus vicios. Nâo cora , antes
glorifica-se de tornar-se o Ministro dos seus prazeres , e
até faz hum dever de prevenir seus gostos. Nada he ab-
jecto para elles, tirão gloria do opprobrio, e como que
huma espécie de mérito de sacrificar á aquelles , de quem
são escravos, a honra, a virtude e todos os sentimentos
da natureza. Consultemos a historia, Astiages deo a comer
á Harpago a carne de seu próprio filho , e perguntando-
lhe que tal a achava,, respondeo o Cortesão ts excellente:
á mesa do Rey tudo he saboroso sr Cambises para mos-
trar a sua destreza em atirar atravessou o coração de hum
menino aos olhos de seu pai, e este exclamou ts nem Apollo
atiraria melhor. sDionisio Tyrannode Siracusa tinha muito
pouca vista; todos os seus Cortesãós affectaváo ser míopes,
abalroavão-se huns aos outros, e situaváo-se sempre de
maneira que o Tyranno escarrasse sobre elles. : , .

Todos estes, e outros • muitos exemplos provão até qtie
ponto o homem modificado pelos hábitos póde envilecer-se
e degradar-se. Finalmente a Pátria aos olhos do Cortesão
he jhnm Paiz feito para estar em contínua contribuição; o

b 3
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Patriotismo do homem de Corte , he o affinco do Abutre
na sua presa; a affieiçãs» e a amizade delies para seu Amo,
he como a amizade é a afeição do Parasito ao homem
-oue tem boa mesa. Os Príncipes , que só os escu-tão , achão-
se sempre pobres, bem que governem os Estados mais op-
pulentos ; as minas de prata, e oiro, tornáo-se-ihes de co-
bre; a natureza pródiga tomasse-lhes a vara e estéril; en-
tão são obrigados a recorrerem aos expedientes mais injus-
tos, debaixo do pretexto de necessidades do Estado. Àh!
e quaes sao estas pertendidas necessidades -, que servem de
colorar as extorsões mais irritantes , os impostos mais vio-
lentos, e a violação dos juramentos mais sagrados ?. | Por
pouco que as examinemos , saltará áos olhos , que ellas
são as desordens das finanças , a prodigalidade das mercês ,
a inépcia dos Ministros, a super fiuidade do luxo, o abuso
na administração, em fim , a condescendência com os San-
guexugas inúteis e corrompidos , á quem se sacrifica o ne*
cessado do Militar honrado, da Viuva opprimida, dó Bè-
nemeriío sem Patrono, á quem se dão os suores do Povo^
o sangue do Agricultor , as fadigas do Coiwmérciante-, e
os sustos do Nauta intrépido.

^Vigíres , Mtóistros , ^rawfary ivobres yCoTtwãós^e
todo o mundo , outra vez clamamos, se os Reys são Ty-
rannos, he obra vossa. Sois vós quem os excitais á inva-
dir os direitos dos vossos Concidadãos; que mostrais hum
incansável zelo em esmagar debaixo dos seus Scepíros a
Liberdade das Nações, < Porque cegueira vos credes inte*
ressados em transformar vossos Amos em Tigres ?yf Porque
tomais gosto em assolar contra a Pátria estes Leóes, qu«
podem a todo o instante lançarem-se sobre vés mesmos?
? Porque nao tendes a coragem de dizer-lhes st sede Justos,
nio excedais os vossos limites j respeitai os Direitos dos
Povos, não attenteis contra a sua Liberdade te ? ,. Porquê
não aprendeis a ser Cidadãos? Metamorphoseando os Reys
»m Tyrannos , vós outra cousa não sois do que instru-
mentos ephemeros de hum poder, que a cada instante pó-de precipitar-vos na multidão dos oppíimidôl , onde então
levareis a execração e o ódio dos vossos compatriotasy em
vez da estima geral , que acompanha a desgraça honrosa
m que servem fielmente 4 Nação* 7 *

E porque fatalidade não tem a mansa geral dos lio-
meus seguido os exemplos da Inglaterra , Hespanhá , #
Portugal? yPorqu* os Reis d# mundo não se dão press»
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á marchar pela estrada ha pouco 
"trilhada 

peío Magnânimo,
pelo Grande e Immortal João VI? He porque os princi-
pios da Moral são ignorados pela maior parte dos homens ,
que infelizmente os considêrão pelo Microscópio enganador
úe prejuisos destruidores ; he porque elles se deixáo arras-
trar por huma rotina cega, usos bárbaros', e opiniões fal-
sas. Lamentemos a sorte da humanidade , e esperemos»f.(0'
Deos! Dignai-vos de apropinquar esse dia) que a verda-
de , bem como em Portugal e no Brasil , aclare toda á
Familia humana sobre a verdadeira natureza das eousas;
que a Philosophia coníunda a ignorância e d erro, e que
a Eloqüência fulmine os mananciaes fecundos do mal moral.

Pela parte dos nossos Compatriotas , Gptigresso illus-
ire da Lusa Monarquia , nós vos agradecemos a Procíà-
maçáo e estabelecimento dos nossos Direitos, e a segtirak-
i>h da nossa Liberdade. Se as nossas voxes tiverem," a for-
tuna de resoar no vosso recinto , nesse Templo Augusto
da PíliiOáOphia e da Liberdade, qüe ellas apregoem , =5 que
êterüo vinculo nos ligará eternamente; que não abraçamos
idéas químericas , de que a malíguidàde, e ós restos atrí-
bniariós âoà Satellítes do Despotismo áceusão os Brasileiros.
©Wivemos por vós quanto desejávamos , è em vós tudo
tóMarnos , porque huma parte dà Naqàó livre , não ha dé
qtterér êscravisár a outra; que esta confiança firma àe era
priifeipiós , e èrii próprio intêrésiè; em princípios, forque
a Liberdade he frárica,, ama a justiça e a glória; eríí íú-
tireiSè próprio, porque b Povo livre vive e próspera peto
Cornmerciò} è cOiü ã mesiila franqueza ,5 com que benefi-
cíá oá êfleitos d% sua industria * reéehe ifis èflèitSi e gene-
ros de que carece.

Vomite 'embota a cálítmiiTâ os seni véfiènóM \ taes são
ól totós dói Brasileiros. ¦

NOTICIAS èSTMNGElRAS^ExTáAHiDÀs DòTféig.^

jSrü SéssíVô do' dit1 £8' dè Junho ptonunciárâo-se grau-
de'§-! discursos eôâtra o cotámérció dá estratâturâ,5 e iS
disse i qúé óà\ Âni^riéaiiÓS tirihlo pttf Lei equiparado Imm
íaí eommercio â: pirataria, é qué toefó ó indivíduo '0*íiqtàèliÍ4
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Nação goffveria pena de morte , quando sé lhe pravaase' lia ver feito semelhante tráfico, ou em Navio A merieano
ou nos de outra qualquer Nação. -. Que os France/es ti*
nhào nos últimos tempos exportado de África 6OUO0O eg«
cravos , e os Portuguezes no anno passado 18U0G0. ~. Qu»a Inglaterra havia concluído hmm Tratado com os Árabes
para se extinguir no mar vermelho o mesmo commercio.
O fim do principal discurso foi que se representasse ao Rey 

*

que apesar da declaração do Congresso de Vienna, contilnuava o tráfico dos escravos nas mãos dos vaasillos dosmesmos Governos , que haviáo assignado a dita declaração
de ser elle infame e horroroso. — Qne o Povo Inglez mni-to sente a conducta do Rey dos Paizes Baixos , por náohaver já de huma vez extinguido este commercio. — Queos mesmos sentimentos existem, contra o Governo Hespa-nhol, « Que com amais viva dôr contemplão a conductados Portuguezes , cujo Governo não negando os princípiosgeraes da inhamanidade de tal commercio , nunca *quiz
marcar a época da sua extiucqão , nem tem providenciadoo franco complemento do Tratado , quanto aos portos doNorte da Linha. — Que era do dever da Gram Bretanhae de todas as Nações representadas no Congresso de Vien'na, não se contentar só com admoestaeóes e queixas, mas
que se devia pôr em pratica o principio lembrado em Vien-ria. , de cortar as cotnmunicaçóes commerciaes com aquel-les Governos , que continuarem tal tráfico , e que mesmose devia pedir ao Rey, que obtivesse de todos os outrofJatados, que não recebessem os produetos do Brasil e Por-tugal, em quanto este se mantiver em coutradicção comos princípios Moraes dos Governos Christãos.

No dia seguinte na Câmara dos Communs recitou humdos Ministros outro discurso, em o qual depois de louvaro que acabamos de transcrever , disse: que se o Povolortuguez fosse o ultimo a abolir tal commercio , essa con-ducta seria regular, porque elle tinha antes a aplanar dif-ncuidades locaes. ~ Que não lhe parecia ainda chegado o mo-mento de armar contra os Mantenedores deste negocio,
pois que nao faltava quem desconfiasse da sinceridade dauram bretanha nas suas pertençóes phylantropicas. -. Qu»senão devia esquecer a grande opposiçáo, que á Inglaterramesmo se fana , á hum systema, que acarretaria a cerra-çao ae mercados de consummo das suas manufacturas, emercados tao brilhantes. ~ Que não era F«iso lembrar a
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duvidosa siiaaqáo, em que se achava a Corte Portngneza.
o qne tomava taes negociações muito delicadas, apesar
das modificações, com que ella foi proposta novamente ha
oito mezes , e que agora só poderá der tratada quando O
Tbrono estiver consolidado. Em ambas as Câmaras fôrio
estas proposições geralmente approvadas.

Na França houve iguaes discursos, e acabáráo por se
esperar que o Governo tomasse medidas justas para aterrar
os contraventores das Leis, que probibem aos Fraucezes
este commercio.

* ' ...v- *
Na Hespanha descobri o-se huma Conspiração, que se

estenda de Sev ilha á Cordova : forio presos dons Gene-
raes. — O Cura Merinos continua á existir nas montanhas
de Burgos.

A Marinha Franceza conta hoje 58 Náos; 39 Fraga-
tas * traz embarcados dous terços dos Officiaes , e Guar-
das Marinhas. — O Commercio, e Pescarias Francezas oc-
cupâo 52U000 bomens ; a Marinha Real 1 OU700.

Na Noruega descobrirão-se symptomas de Democracia,
que forão abafados.

A Rússia tem 100U000 homens acampados nas mar-
gens do Pruth ; e os Governadores visinhos tem ordem para
terem viveres promptos para mais 80U000 homens;

Na Turquia continua a insurreição dos Gregos, que
estio de posse da Valachia e Molda via, è que tem cor-
tado todo o commercio Turco com o Mediterrâneo, Costa
d'África - e Egypto.e

*
* CORRESPONDÊNCIA.

Refutaçáõ ao Dialogo entre os doüs Homens da Roça.
, , ,. 

.. 

¦ - -., . 

, 

•,' 

. 

¦¦...' ¦ ¦-.

Luceo, non uro.
Sfir. André Raposo. * 

í

Os Órgãos das Facções, para melhor se insinuarem no
animo do Publico desprevenido, gerão projectoa inexistentes
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i fim de o pertnrbar , e á coberto da perturbação , con*
«animar os Planos , que tração. A'a vezes a ignorância
apresenta a mesma face, porém seja huma, ou outra cou-
sa, não basta, diz hum célebre Escritor, observar como
objecto de curiosidade o diverso das calumnias, e como
principio de satisfação a sua incapacidade: podemos destas
calumnias aproveitar úteis lições; e ao ponto em que se
trata da Liberdade e ordem publica, he indispensável quetudo se aproveite.

Quando vejo accusado o Povo desta Capital injusta-
mente, não pÓ9so existir silencioso. A Analyse será rápida,
• não sacrificarei a verdade ao aproveitamento de lembran-
ças, que parecerão graciosas ou picantes. Rasáo, belleza
de pensamentos , e todas as qualidades características dos
bons Escriptos desprésa o Sfir. Raposo , e só aproveita a
grosseria , indecência, e abjeeto servilismo. ^Oude existe o
Político e Instructivo com que o inculcáo ? ^ He na mor-
te da senhora Brites , na madeira da sua caixa , on nap denuncia das idéas de seu sobrinho , e palmatoadas, com
que o flagella? Pobre André! As pensões da Alta Policia
volaverunt; os espiões levarão baixa; e do officio iudeco-
roso resta-lhe apenas o despreso dos honrados Portnguezes,
que V. m. insulta com as suas expressões. Todos os indi-viduos tem Direito á aproveitar as luzes da rasáo , paradiscernirem o que pôde ser útil, ou nocivo; despedaça*
rão-se as prisões , que tolhião liberdade aos pensamentos ,ella generalison-se, o seu uso não he crime, e só recebeeste caracter quando insulta a verdade, e aspira encobrir«om o verniz da maledicencia acçóea dignas de louvor.Não ha privilegio exclusivo, ou classe privativa para opi-nar sobre Política: do Caixeiro , que V. m. mette á ridi*eulo, fórma-se o grande Commerciante, bem como do Sol*dado o hábil General , ou do simples Estudante 0 sábio,Magistrado, e a Pátria não lucra mais nestes do %ue interessa

por aquelles. j Para que fim promove lembranças, que nun-ca existirão, ou perecerão no principio de existência mo-mentaneá? O Congresso Nacional olha muito attento so-»re o Brasil, e não tardará á decretár-lhe fôrma decisivaae Governo ; desta verdade todos existem convencidos, e«sta convicção resulta o abandono de qualquer outra ré-forma, que não seja a prescripta pelas Cortes.
P sentimento unanime dos Portnguezes repelle as snasaçcuiaçoes, e indignado mai suppórta que o Vigário do



,--'..¦ ¦ 7".--7."W,--'y

(23 )

«eu Compadre Bolonio denomine d desordem , anarquia , 6
hum parto monstruoso em Política =3 alterar o Governo es-
tabelecido por El-Rey. ir: ; O que fizérão os Patriárchas da
nossa Regenerarão Política era Portugal? /O que ii/erào
os Heróes habitantes de varias Provincias do Brasil, adop-
íando o Systema Constitucional antes do Fausto Dia , £b" de
Fevereiro? ^-O que praticarão o Leal Povo desta Cidade ,t
e os Beneméritos Militares , conjunctameiite com o Dig^o
Principe Regente no Dia 5 de Junho? & Foi, ou nãf foi
alterado o Governo de S. Magestade nas épocas variadas,
<jue refiro? yDas premissas, que V. m. estabelece , quaes
são as conseqüências, que espera deduzir ? Sé a causa pri-
mada he criminosa . criminosa deve sei" a secundaria ; ; logo,
como elogia os successos do Dia 5 ? Eu não o entendo ,
talvez porque nào estudei -pela ss Arte Porlugueza , qne trata
de todas as LingUas, ou pela sua ütóiographia do •= tendéis a
e syntaxe de concordância dos gêneros masculino e femi-
nino =3 Bernarda Pai, Bernarda Filho tz &c. , expressões
revoltantes, quando as applica para exprimir Factos muito
respeitáveis , e formar similes ailusivos nos Sagrados Ob-
jectos da Nossa Stiita Religião. Dez vexes =s Bernarda ss
em 5 linhas incompletas , he com effeito borbotão de eru-
diçãó. O seu fim, Sftr^Andrt, existe conhecido ^eu^que-f
adulai, ou intrigar; mas veja, que por ahi nâo vai bem.

Pertendia o Sfír. Raposo, q«e o systema do velho
Governo ièasse eternisado, e nâo se lembrava qüe as rne-
lhores instituições degeneráo com os tempos, e o que hoje
he bom amanhã pôde ser péssiriao. D%â: ,>• que nos restava
á esperar quando AüllÈõs pélà máiòr pártè Ladrões ou igno-
rante* firmaváó os alicerces dá sua fortuna sobre a des-
graça dâ Nação? Talvez, taivèz qtlè algumas; Leisexw«
tão, ©Hde o nome de -.Rey- fosse escripto por mao alhéa;
porém agora ift não podemds teí esse receio; os Ministros
são responsáveis, os comedores ficão sujeitos a engasgues,
e indigestdes, e os adtóadores a ser suffòcadós pelo vene-
w>m fumo do imenso da lisonja. Quando queira ver o que
he Dialogtf PÓlitico e Instructivõ , 16a , para nao hir muito
longe, o que ha pouco sahio á luz entre o Corcunda aba-
tido , e o Constitucional exaltado ; aqui achará tudo o

que falta naquelle , em que niettérão a V. m. ; e pôde
dizer ao seu Letrado- ou Rábula, que os portuguezes
de ambos os mundos desconhecem o que elle chama = per-
petrar crime, senão de Lesa Magestade , pelo menos de
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Lesa Nação a qne k custa de crimes mm™ «oi ~ditosos; q«e « os Portugue.es aindq So ^T ?'baixo do jugo dos Mandões e despotismo. Ü * de"
fieis aos se„s Monarcas, agora aT^üi^Z 'T
mentiráo o seu Caracter; fôrão Lis será o 1' ^Pôde dizer-lhe finalmente: que o Pátrio,si 7P\ 

***'
guezes lançou os fundamentos da .í^ilí ^"a Nossa Religião, a Constituição, o N*Z I * »q"e
j 

Benemérito PrinciF , levará! ao su^So Z^ 
**»

desejos. suspirado hm 0s nossos
Sfír. André, mude de systema em ouanír. iv ** seja como eu sou qH,lrjto he tempo,

- Hum Constitucional de Factoe Direito.»-
Aviso.¦V^-x&f, r; i;irLdToT8 a¦l>"w,•

»«• . que o de querermos inserir Testa FnL ?° FlncÍPÍ0
Deputados de algumas Provineks 2 rÍIü "^ dm
nomeados. ""meus do tíraSíj , que já hfio

Peu Pkovikcm do Rio de Janfíro tM -i
„ í. Lniz Nicoiáo FacuQdes V-~í í/1 DE M>iro-
Brandão, in. o BÍ8po cluTe e Ct, r 

J°á° 8oare«
Coimbra. IV. O Ri<L i„ ¦ ' da Universidade de

cfeo ViUela Barbou d'° GoiJ<*«i<es Ledo. II. Fran-

Campos Vergueiro /j jtéiiL^; lL Nlc^° deFra0cisco de Pa«la de Sous» M ?. V* C°ãta Ag"iar- IV.

X™: Aotw"° *—i - ^ ír**,is.-*is™-
I í/dU Pjiov,ncu de Santa Cuthjd.v

"exte. J.o 
d° 

^««renqo Ferreira ^Andrade «noO Sargento iviór Jü8é da fciiva Sfi™ 
bi;P-

mo? í 
Assiz ^^llllíT- Ij¦? Reverendo Fran-

°E J-íNfimo Ni rw.

a^'^í&i^^.áãW*i^ijií/i::fl^*,. ..
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8ÜPPLEMENT0

ao Numero II.

DO REVERBERO CONSTITUCIONAL

FLUMINENSE.

8 DK OüTUBRG DE 1821,

Redire *ií nefas.
Horat. Liv. v. Od. II.

. -.'1' JL* A». J*. JL A

A EL-REY CONSTITUCIONAL O SENHOR

D. JOÃO VI.

Xxtjuhidi po Diário Constitucional N.« 21, ba Bahia ,

(29 de Agosto.)

Senhos. Tomando a Janta Provisioaal do Governo
desta Provincia a parte , que de justiça Ibe cabe no ge-ral regogijo da Nação , pelo grande beneficio de haver o
Ceo restituido a V. Magestade e Real Familia ao saudoso
Berço , e antiga Capital da vasta Moaarchia Portuguez* ,
a mesma Junta em seu noma e no de toJo o Povo desta
rica Província , vôa respeitosa á felicitar , como cumpre ,
i Sagrada Pessoa de V. Magestade par tão próspero aeoa-
teci mento.

A O .onipotente Mio do Soberano Arbitro dos destinos
dos Povos, que se dignou uair tá» promptaniante a V. Ma-
gestade coío as Cortes íieraes da Nação (sem duvida para
©om Elias prefazer a migniíica e íoiinartal Obra do Por-



Vü-tuguez F.diücio Social , começaudo ja pelo solemne e
luntario Juramento, prestado as Bases da Constituição)
nâo deixará de conseivar e alargar, corno lhe nós fervo-
rosamente rogamos , a preciosa vida de V. Magestade , á
lim de que o Mundo fatigado de calamidades e de iujus-
tiças góse por muito tempo do. Espectaculo não comm um ,
de vér na Magnânima Pessoa de V. Magestade hum íieí
trausumpto de tão raros Monarcas , á quem, será lisonja,
compete o verdadeiramente glorioso epitheto de —. Amigo
dos seus Povos. — Assim o esperamos , Augusto Senhor ,
da indefectível Justiqa do Deos de nossos Pais, não só em pré-
mio das hereditar.as e próprias virtudes de V. Magestade,
senão da boa fé, e sinceros votos de hum Povo lieligio-
so , amante de seus Reis naturaes , e da bem regulada Li-
herdade Civil e Política á que tem incontestável Direito
todas as Nações do Universo. A' muito Alta e Poderosa
Pessoa de V. Magestade , Guarde Deos como todos os Rortu-
guetes havemos mister. Palácio da Junta Provisional dó Go-
veruo da Bahia, aos 25 de Agosto de., 1821. De V. M.sges-
tade , Senhor, Hramillimos e jfiáis Subditos — Luiz Manoel
de Sousa.,Cabral , Presidente. — Paulo José de Mei'o Azevedo
e Brito , Vice Presidente. —. José Fernandes 

'aa 
Silva Pièiie. —

Irauciscu de Paula de Oliveira. — Francisco José Pereira.
— vrauciseo Antônio Piigueiras.-• ~* José Anlonio Rodrigues
Viuuua.. .— José Lino Coitinho. — a*

CARTA,

Que a Regência de Lisboa Dirkjio a' Junta Provi-
síonal ou Governo besta Província.

EXTRAHIDA DA M ES fflA : F'0 L H-A j N.« í'$. ' '''"'•

(Saebado 25 d a Agosto) >' '

I Ilustríssimos e Excellentissimos Sfirs. Sendo 'impossível
esquecer-se hum momento os esforços pratico,ti*» peia - í\'o-
vuicia da Bahia á prói da justa Causa , que teiíius abra*'-*
qatio , e contemplando de quantos bem merecidos louvoresse tem V V. Exceliencias tornado dignos peià' bòa -admi-
nisirai-âo e meios de providencias, -que tem «posto-em jiíá-t'ca , á fim de consolidarem cada vez mais os lae,os quenus unem , laços de huma fraternidade indissolúvel;' a He*
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vencia do Reino , assídua em manter com desvelo estas '

relaoóes indispensáveis . e de mútuos interesses , mao-
dou 

* 
proceder â organisação do Corpo Militar, que V V.

Excellencias' exigirão , e o fan expedir desde já debaixo
do commando de Officiaes acreditados , náo só pelos seus
conhecimentos , como peia sua conducta.

A- Regência não se descuidou hum só instante . a fins
ide se realisarem os desejos de V V. Excellencias á quem
assegurão a mesma promptidão em tudo o mais, que lhes
aprouver requisitar-lhe á beneficio Nacional: bem certa na
igual cooperação de V V. Excellencias em idênticas circuns-
tancias; sendo estes os enérgicos meios de fazer progredir
o Systema Social, amparado por huma Constituirão justa
e vantajosa. A Regência espera que V V. Excellencias or-
denem á Administração da Marinha dessa Provincia , para
que faça realisar as communicaqôes relativas á remessa de
utensílios, e alguns objectos , que vão servindo nos Tra ns-

portes , feitos pela Commissão da Marinha iustallada aqui

por Ordem do Governo , e á qual foi encarregado o ab-
soluto arranjo e preparativo dessa Expedição. Cumprindo
que regressem as Charruas á este porto cora a maior bre-
vidade possível; e sendo estas as Ordens, que ieváo o»
Com mandantes , ã Regência lembra á V-V. Excellencias,

que seria muito vantajoso que as ditas Charruas írouxes-
sem dessa Provincia madeiras de construcçáo, dado o caso
de as haverem disponíveis, sendo muito á desejar, com

preferencia , taboado de quatro polegadas de grossura. He
com esta coadjuvação reciproca que ainda teremos a satis-
facão de readquirirmos a gloria dos nossos Antepassados ,
e merecer o respeito das presentes e futuras gerações. A
Regência ristéra os seus offerecimentos, juigando-os iden-
tilicados com os sagrados deveres , á que está ligada pelo
voto da Nação. Deos guarde a V V. Excellencias muitos
annos. Palácio da Regência, em 27 de Junho de 1821.
-Francisco Maximiliano de Sousa. ^1 Ilustríssimos e íix-

cellentissimos Senhores da Junta Provisional da Província

da Bahia. —

A Tropa de que se falia nesta Carta ,. chegou e foi

bem recebida na Bahia , no dia 22 de Agosto kqV

Officio da Junta Provisional do Governo ao Secretario de

Estado dos Negócios da Marinha em Lisboa , com data

de 26 de Agosto , transcripta no Diano Constitucional N. il ,
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de Quarta Feira 29 de Agosto , dois Batalhões de ínfaij-
laria forão aquarteJados no Convento do Carmo ; a Com-
pauhia porém de Artiihena, na Fortaleza do Iiarbaiho".

PROCLAMA CÃ O.

Habitantes de Villa Rica. Sendo chegada a épocaem que o ^osso Auguslo Regente reconhecendo a necessi-dade de hum Governo Provisório para a felicidade destaProvíncia encarregou á Câmara da Capital sua organisaqáoalguns indivíduos levados c'e hum espirito meramente iilibe'rui pertendérao espalhar a dissençáo entre alguns de vós
que seduzidos das falsas peisuasões cem que vos iljudiâonao o iiaveis o abismo em que vjs hieis precipitar : «educ
çoes isoajeiras ; promessas apparentes , zelos e gratidõesfundadas em utilidade própria, nâo concorriáo senão paravos fazer corréc» do mais enorme, attenlado contra a Vberama da Nação e suas Leis, e contra a vossa mesmaliberdade poiiüca e moral. pertendendo oppôr-se , como émpub ico sem Jusla causa , â „laÍ8 s«nla e liberai UeterS
attl 

l/lUmei\Íe °" Ací«, «ho.'da prudência, e do
neT.t P á° VmS° bem ' P°r vezes acalmarão a tor?
da mai irr!TaÇaVa^até ^ 8™"» hoje peía |BI
seu auxilil ,i '< 

ft Tr°í>a deSta Vil,a «goríndo-w»«tu auxilio debaixo do commando, obediência e dmeítúi«ao «eu honrado e liberal Teuente Coronel José M £
de 4 de A \ 

"T affia^a hvm ««"'tado feliz ao Av oto Jea^tâTrr' "" r' """»8 "" '«
lad» P3n^ü0.1,,Uíllr' ^sta mesma Tropa, que vedes nos-

tpa. o ^oJU8Í° 
Ílm ' em j"gar á* ™«W errPo7,e espanto uao serve senão para a vossa mesma dPtW»

:'rabr«^ desejada, o grande EdiíLo do Go-
Ü no M 

"' 
i "° rrÍS ™ncw™ d* bom grado a

irovincia1 e«2 . 
'^ pa,íca R«P«*eílaSio : toda a

«"««as ella melTfV 
abraç8Ii ^ ar(ior a noss*

.«è m flroll m tlem0Bstrad» peJa presteza eom
«*w áilS 

8Í°a!aROfflr »qw«e«. ^«e deverião conJUaçao, alguu$ dos quaes já aqui se aeUo ; ,e«g

ii»aaa«<»HÍ£ú«ui
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escrúpulos , se alguns ainda podessem haver , se desvane-
cem com a presença de íáo Nobre Congresso que acaba de
eleger a Representação Nacional - elle de bom grado se
presta a este fim ; pois anoaindo promptamente 4 convoca-
çáo., que por esta Câmara lhe foi feita , assegurou sua
presistepcia alé então. Eia poi? , não temais , Cidadãos ,
concorrei a ultimar a obra da vossa fortuna , e da felici-
dade dc toda a Frovineia: a paz, e a tranquillidade nos
guiarão : conclua-se a Obra da nossa Regeneração , diri»
giado-vos aos Paços do Concelho , onde reinará somente
a boa ordem , e a harmonia na fôrma que já vos foi an-
nnnciada por Edital de 26 de Agosto já passado. Villa Rica.
20 de Setembro de 1821.

(Assignado) - Cassiano Speridiáo de Mello Mattos. -
Juiz de Fora Presidente da Câmara.

RELAÇÃO
i

Do Acontecido em Villa Ricí ,

Capital da Província de Minas Geraes?. insta Ha tidc-se o Go'
verno Provisório no dia 20 de Setembro deste anuo.

Chegou finalmente á esta Corte a tâo desejada noticia
da insta lia ção de fatroí Governo Provisório na Provincia
de Minas Geraes ;¦ - aqnelles dos nossos Leitores, que não
jgiiorão os meios alli postos em prática para que fosse re-
tardada a prosperidade daquelles Póvoa, porque , ou tem
lido o que já se imprimira , ou o que dalli se nos refere.
em tantas cartas, estimarão de <ierto ver agora em huma
breve e sincera narração , o modo com que se effeitnára
a -mndanqa daqnelle Governo, dando por isto toda a gloria
á quem de justiça pertence.

Os seqnazes do antigo systema-, querendo dar vida por
mais alguns instantes ao sett moribundo poderio, nada omit-
ti rão para chegarem aos seus fins. Tentarão por meio dos
Eleitores o estabelecimento do Governo só na pessoa do Ge-
neral daquela Provincia, e com assignatnras colhidas de
Compadres, Amigos, e Apaniguados, pertendiáo illndir as
Ordens de S. A. R. qne positivamente ordenara a instai»

* 3

k,., A'K.I.WBJ«ite^^,-*J''-'Ulfi!.
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kçáo do Governo Provisório em Villa Rica, assim com«
já, se havia feito nas outras Províncias do Reino do Bra-
sil , ( excepto em Pernambuco ). Muitos dos Eleitores não
se desusarão âo seu Liberalismo, e» que fez deferir-se parao l.o de Outubro a diía nomeação, porque no tempo, q«#¦mediava, a intriga, a lisonja, o parentesco, &c. a plana-riáo todas as dificuldades desta anti Constitucional teutati-
va. Elegérão-se , com tudo, nos dias 17 e 18 de Setem-
bro o* treze Deputados para m Cortes e os quatro Suppleo-
tes, ficando de fóra a Comarca de Paracatú para nomear oseu, segundo a nova resolução das Cortes. Nada direi desta
Eleição, porque nella apparecem muitas Pessoas beneme-
ritas ; mas apesar disto pôde julgar-se que houve aiguma
precipitarão, ou falta de cabal conhecimento a respeito dealguns nomeados, pois que alé.n de outras cousas, lemoso nome do honrado Doutor Bernardo Carneiro, bem coube-
cido no Foro desta Corte pelos seus escritos, e no grêmiodos Nossos Concidadãos pela sua decidida probidade, porémque não he filho da Provincia, que o nomeara , nem re»sidente nella, como recommendão as Iostrncqóes.

Havia chegado por fortuna, t? como presente da Pro»videnria , no dia 16 de Setembro o verdadeiramente Cons»titucional e Benemérito Tenente Coronel José Maria Pintotoda a Tropa se animou por isto, decahiudo visheJmentèos ânimos dos Corcundas; mas sem nunca perderem de todo o seu fito , rodearão o Tenente Coronel de tal sortecom pretexto de ohsequiosas visitas , que nenhum Liberalousava fallar-lhe no que mais se precisava , e desejavaNada disto acobardou aquelle Official , antes proseguindona carreira de ser uiil á Regeneração Poíitica dos Povosrealisaado a sua felicidade pela prática daquelles meios
que noutros lugares se usarão para se quebrarem absoluta!mente os ferros de hum Despotismo já táo awltado , tra.«ou os seus Planos com segurança de hum bom resultado
porque era dirigido pela justiça , e seria secundado uoímuitos Liberaes daquella Villa. Só na tarde do dia 19fie! que se poderão communicar todos ; a conversão do Ca-pitao tenna facilitou hum Commandante á Artíiheria, «
li°JT!l'PA íe. tnuiJtas pe880M * <*m vendü0 «wtituido.
camll í r°8 deverea » vià0 hum golP* moí^» des.carregado sobre o partido giboso.
dos Imí?* 

B0i,te í° dia 19 J«»tárão-se no Quartel, to-do» o» Militares da I. Linha , o intrépido Tenente Cow*

^-^.ÍBáU^^,
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ae! Pinto estava á sua frente , e o Capitão Penna ao se*
lado. Eráo 5 horas da manha quando huma Patrulha foi
convidar o Juiz de Fora, para que com os Cidadãos fizes-
se o Governo Provisório , com toda a liberdade, t segu-
rança, e huma enérgica Proclamaçáo se affixou em no«
me da Tropa declarando os seus honrados e liberaes sen-
timentos naquelie Acto, A's. 6 horas postou-se a Tropa na
Praça , eonimandada pelo Pinto, e a Artilharia pelo Pen-
na , entrou logo o Juiz de Fora , déráo-se os Vivas do
costume , acrescendo no fim os do Governo Provisório ,
que se hia installar; juntárão-se o Procurador tia Câmara,
o Escrivão , e outros muitos Cidadãos Liberaes , em cuja
presença, e na da Tropa foi lida huma eloqüente Procla-
maçao do Juiz de Fora , que também ge publicon na
Villa pelo Porteiro , e a toque de caixas.

Reunida a Câmara , entrou o Penna na Salla das
Sessões; pedio audiência , e lêo hum Protesto , em qneconfessando com modéstia o seu erro, por haver sido do
partido opposto ao da Junta Provisória , agora solemne-
mente se declarava pela boa Causa, como hum verdadeiro
Constitucional; foi geralmente spplaudido , e ali mesmo
abraçado com enthusiasmo e ternura. Procedeo-se logo aos
votos para escolha dos Membros do Governo, e depois de
apurados , publicou-se cada hum delles , segundo a Lista
que no fim transcrevemos, repetindo «-se cada hum dos no-
mes com applausos de hum geral contentamento, que bem
como huma setta varava os peitos dos inflados Coicundas.
Affirmamos com muitas pessoas da Provincia de Minas Ge»
raes ( e com cartas que temos presentes ) que esta escolha
he verdadeiramente boa, e tanto mais, que sendo feita
»èm se designarem repartições , ellas com tudo, apparecê-
rão pela boa fé dos votantes , que só tiveráo em vista*
o bem geral.

Segundo o Aviso de S. A. R» o Commandante da Tro-
pa devia ser feito pelos Governadores', « corno estes ainda
nào estava© todos na Villa, faltando quatro que só den-
tro em 8 dias poderiáo comparecer, retardava-se por isto a
precisa nomeação do Chefe Militar, talvez com prejuiso da
boa Causa , tào felizmente triunfante ; a falta de huma
"»óla tão necessária, em huma Maquina, que táo difficul-
tosamente se erguera, podia dar azos aos Corcundas para
desmonta Ia antes de principiar o seu movimento , porque
a peronidade um dorme 3 em quanto percebe que tem
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meio» pára restabelecer-se. .Esta consideração estimulou ozelo de muitos Liberaes, para acaníelarem o imminenle
e provável perigo; o receio fazendo-se geral , lembráráo-ae
os meios de hum prompto remédio. Erão 7 horas quandose deráo os vivas aos últimos Governadores nomeados • eis
que de repente apparece o Penna na Saiia das Sessões ediz ao Presidente da Câmara =: Senhores, a Tropa temcompletado a sua Obra ; a tranquillidade, a paz , e a li-herdade , tem estado com nosco ; falta com tudo , hum

passo muito necessário á segurança do que já se fizera • aTropa deseja, e por mim expressa á este nobre A junta-mento os seus desejos para que sem perda de tempo se nome©o Commandante Militar. - Apenas se onvíráo estas pala-vras , quando logo hnma geral acclamação resoou de todasas partes , repetindo o nome do honrado Tenente CoronelJosé Mana Pinto j repetidos vivas dos Cidadãos e dos Mi-.tares o acclamáréo na Sessão e na Praça; assim o pu-bhco agradecimento de hum Povo livre deu publica-menie a primeira coroa de gloria ao sen intrépido Bemfei-ter qne aflastando o susto de seus corações, banindo a•arbitrariedade refocilando o Patriotismo dos honrados Mineiros, e oblíterando todos os planos da intriga, e de humodioso capricho , fez o seu nome respeitável na Lista dosBenemenio.-Constitufcioii.es cia Nação Portoguei..
faltou ™ 

"ST*- 
iD' 

MTd ÓS P°rtu^al e Casíro »*o
In! Z . i p 

aS[adccer politicamente á Assembléa a no-¦ meaçao de Presidente , que «elle recahíra com mais oito
X,™ ™,L ° BiT - tóe rilo°vi™ •• ¦« «J-SS

íeukem r 1 ,?° ^ tod°8 á 8Ha morada P*"- »reunirem com elle, e comparecerem no Carmo-onde secantou hum Solemne Te Deurn. (Em 21 de Membro Ma posse e Juramento dos novos Governadores.)
Lista das Pessoas, de qüe se compóe o'Governo

Provisório. '"'"•'¦ " " '

r«ESIDENTE o Ex-fieneraí D. Manoel de Portugal e Cas-
1V7 

ICEÍ "»Dra™ , o Desembargador José TelxeS

cio d mJ èn ! *! «Dese^g^ Manoel Jgn«.
O Reveiínl"n »Ur0DeI FrancÍM0 Lopes de Abreu! 1
mZ -GvTÍW^/'TW™-Joaquim Lopes Mendesíoeuo. - O Reverendo- Conego , e Vigário José Bento
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Leite Ferreira. — O Capitão Mor José Bento Soares-'. — O
Coronel Anlonio Thomaz de Figueiredo Neves, — O Dou-
tor Theotonio Alves tíe Oliveira Maciel. — O Coronel Jo-
sé Ferreira Pacheco.

CommaNdante da Tropa , O Tenente Coronel Graduado
José Maria Pinto Peixoto.

DEPUTADOS

Pela Província da Bahia. Finalisada a Eleiíjaó em'3
de Setembro.

I. O Reverendo Francisco Agostinho Gomes. II. José"
Lino Couíinho. III. Cypríano José Barata de Almeida. IV.
Pedro Rodrigues Bandeira. V, Domingos Borges de Barras.
VI. Alexandre Gomes Ferrão Gaste Ho Branco. VII. Luiz
Pau lino de Oliveira Pinto da França. VIII. O Reverem-
do Marcos Antônio de Souza. Supplentes. 1. Francisco
Elias Rodrigues Silveira. II. Francisco Ignacio Silveira da
Moita. III. Christovão Pedro de Moraes Sarmento.

Não se elegeo o IX. Deputado , por pertencer á Cornar-
ca da Jacobina, que deve dar 3 Eleitores, os quaes aiu~
da não chegarão.

DEPUTADOS

Pela Província de Minas Geraes, Eleitos a 18 e 19
de Setembro.

I. O Doutor Belchior Pinheiro de Oliveira. II, O De-
*embargador Antônio Teixeira da Costa. III. O Doutor
Manoel José Velloso Soares. IV. O Capitão Mór Domin-
gos Alves Macier. V. José de Resende Costa. VI. O Padre
José Custodio Dias. VII. O Desembargador do lJaço Lu-
cas Antônio Monteiro de Barras. VJ1I. O Coronel João
Gomes da Silveira Mendonça. IX. O Desembargador Fran-
cisco de Panla Duarte. X. O Desembargador José Cesario
de Miranda. XI. José Eloi Qttoni. XII. O Doutor Jacàn-
thü Furtado de Mendonça. XIII. O Desembargador Lúcio
José Soares. Supplentes. I. O Doutor Bernardo Carneiro
Pinto de Almeida. II. O Doutor Carlos José Pinheiro. III,
O Capitão Mór José Joaquim da Rocha. IV. O Padre Ma~
noel Rodrigues Jardim.
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N. B. Faltáo os de Piracaiti qne se julga a nomeação
èegundo a nova Determina «jáo das Cortes.

FALTA DE NUMERÁRIO.

Quando comparamos o saudoso eslado de abundância
de Numerário , qne havia no Rio de Janeiro , com afalia extraordinária que hoje apresenta esta Praça , náo
podemos deixar de lamentar os erros de huma administra-
c,áo viciosa , que tudo arruinou, e que tudo perverteo, Hedesta causa principal , ainda mais que do desfavor do Cam.
bio ] qtie do temor universal que encerra os Capitães ; queda incerteza das fortunas que náo permitte confiança nosNegociantes; que da exportação de sommas consideráveis-
que resulta, que os Bilhetes ou Notas do Banco , ondese lê a pagará á vistas; com muitas assignaturas que os
garantem , longe de ser pagos como inculcão-, soffrem de-longas , e intrigas", e manejos. Eis-aqui como a fatalida-de das circunstancias corrompe os principios, substitue pa-lavras ás coisas , e faz a justiça tão rara como o mesmodinheiro.

Esta falta, e estes males não se remedèão com o eu-nho de ínnnmeravel moeda de cobre com hum valor represen-tat.vo infinitamente desigual. Huma condição fundamentalem toda a moeda, ou seja de ouro , prata, ou cobre he
qne o seu valor intrínseco, que he o preço do metal deq«e he formada equivalha ao seu Numerário , que he ocurso vulgar da espécie. Esta aberração que os Príncipestefti leito, e que he hum imposto secreto, lançado sobreos Povos quando he extraordinário produz infinitos males:U sello dos Reis só dá ao metal o caracter de moeda ,mas nao he o sello que faz a moeda. ; Que se segue dapermissão de pôr o valor iutrinseco sensivelmente inferiorao valor nominal , e fazer disto huma operação de ilnan-
£''^ W Se fin§e 8ervir 9 Publico? Hesultáo
fn LtHeit°8 

C€rÍ0Sl L° Que °8 K«trangeiros ou muito mais
nós „ n ? qUC nÓS' ° aJudados de ™*Í08 econômicos que«os Bao temos , ou possuindo a matéria prima . de que

-c—*
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Falsemos essa moeda foca irmucdaréó delia , por km t{«t
lhes custa muito menos do que a nós , e que lhes deixa
hum lucro incalculável. 2.° Fsia iwtroducçóo nos rouba
hum valor equivalente de ireíaes e pedras preciosas, 0
que aogmeota o mal que côs queremos diminuir.- e ainda
que elles paguem este oiro * e esias pedras com 50 por
100 de ágio ainda fazem hum lucro considerável porqua
ganhão no cobre cunhado que introduzirão , para mais
de 300 por 100. Além de tudo isto , perdendo huma tal
moeda , apesar do nome que representa , muito valor no
Commercio , o que he demonstrado evidentemente , segue-
se , que além de retardarem-se as especulações , perde-se
o equilíbrio , e desnaturalisào-se todas as relações.

Portanto não he pelos meios perigosos da arte , e da
argúcia , que se poderão sanar os males feitos; he mis-
ter que a simplicidade e a lizura substitua o mistério,
e que ao lado da evidencia de nossos males ande a evi-
dencia de remédio. A desordem tudo arruinou , cumpre que
a ordem tudo restabeleça. As grandes idéas de Constitui-
çáo tornáráo-se muito familiares ; acabou-se o tempo dos
giroglificos j exige-se hoje verdade , e franqueza,

Em o N.° II. deste Periódico, pag. 15 1inh. 22, Ja*
bobinismo , lêa-se Jacobinismo. Na pag. 18 linh. 29 , assolar ,
açular. Na pag, U linh. 13 , Factoe , Facto e

RiO de Jankiro. Na Offic, de Morkirà i Gabcez,
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RE VERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

15 DE OUTUBRO DE 1821.

Redire sit nefas,
Hõbat, Liv. v. Oo. II.

CORRESPONDÊNCIA.

Snrs. Redactore».

Como, ao Cidadão fiel, ao amigo do Rei e da Pátria
cão pôde nem deve ser tolhida a liberdade de defender-se,
e aos seus Patrícios , muito mais quando a sua defeza resulta
em gloria, do Rei, louvor da Pátria, e interesse geral da
Nação, atrevo-me a desprender a voz para rechaçar a inju-
ria qualquer que possa aítribuir-se aos meus Concidadãos
acerca dos rumores , que ha pouco girarão, de huma des-
membraçáo da Monarchia debaixo do título allicíador de sa Im-
perio do Brasil» á.

Todo o bom Fluminense tremeo quando ouvio come-
çar surdamente este rumor , ir engrossando , encorpar, e
tomar hum vulto ameaçador ; firmes porém na adhegão á

driCa*
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Mai Pátria , inabaláveis rio seu juramento , e immúdaveis
na resolução-de náo retrogradar jamais , nem jamais sujei-íar os pulsos aos antigos ferros , elles imtào desta sua opi-niáo hum baluarte inexpugnável , e oppozeráo aos inno-vadores turbulentos huma energia que fez esbarrar os mm
projeclos. Que eües exislírão he hnma verdade a qual se
prova mesmo-da Proclama çao que o nosso amado Príncipe¦dirigio aos Povos. Cumpre porém saber quem erão estesfacciosos , que depois de terem dimittido de si , e revés-tido com os poderes qne lhes - competião aos nossos Repre-sentantes , oüsaváo formar projecto» e planos tão insensatoscomo maldosos para que o Mundo imparcial faça a distinc-
ção que he mister á nossa gloria e ao nosso caracter? NoRio de Janeiro bem como em toda a Monarebia Porta-.gneza , e digo mais, em toda a Europa culta existemdois partidos; horn dos Ultras , isto he, dos Saudosos dascebolas do Egypto o qual he composto de todos aquelle»
que perdem , ou' já*, ou de futuro , na reforma radical que*e executa: e o outro he dos Liberaes , isto he, daquellé*
qoe na igualdade ria Lei, na supptessáo da arbitrariedadena extineçao da Inquisição, no apoio do merecimento . naqoéda do Despotismo , no gôso da Liberdade legai , e naposse da segurança pessoal , e de fazenda, esperão gosar afelicidade a que terá direito o homem social, que abando-nu parte dos seus direitos naturaes para obter a segurançada outra parte en, tranquillidade, e perpetmdade. Estabelecidaesta proposição demonstrada por si mesma resta-nos inda-
tór IrZ 

t,M.te8.doM Partidos Pod<-™ sahir hum plano
«teriT, IZ° tmtriTMflíe ' bem V,e aPP«rentado com
fica Zl« V°v-, frovada a iraP08SÍW^de em hum,ttca provada a realidade no outro.

Quando o Povo he feliz, quando o Cidadão'náo teme
pr suas pessoas e por sua propriedade; quando vê ,«£!

a» PrinÍT» 
W>mpete 

? '. qUe a Lei W para todos nem
Qaenckt! L™mfC km(ír de direit0 ' nenh™* «í
He a seira? r ^nuAdi:l° a affastai"s* & unha que
fos todos 1 V„°nÍmmTu .t8 bens *»ue SÓ8a! °8 «««°-
Sé Iml !er8j debalde lhe ap*w«it«i*o o planoâ aTui^cS0 ^ felÍddade: ° V nao aban5™a«
d* petsP «ossos Z Ta?** V<?rdade aiada a§ora foi da*P «ossos Concidadãos : g08ando de huma Constitui-
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%m que já Hies, assegura muiios bena tíkó ne deixarãofascinar pela promessa de - oulra * que ?e Ji.es dizia «- me..lhor. - Esperançados «a verdadeira sabedoria e igualdade
que rege o Congresso Soberano , não se deixarão assustarcoin os espalhados receios de sujeição , diminuição de for-
qas ,-restabelecimento de Systema Colonial; e tomarão an-les a attitude respeitável de hum povo generoso í, que nãoconsente na infâmia de seus Irmãos , nem quer ser incom-
«iodado nas suas esperanças; e se esta attitude que des-
Orientou os perveros he por elles julgada como principiade crimes , o Mundo imparcial a caracterisató como devi-da resistência aos ataques dos inimigos da ordem , comei
justa defeza da própria. Representação. Temos portanto o
desmentido solemue , ou _an>ès a evidencia de que náo foido Povo Fluminense de espirito verdadeiramente Constitu-
tronai e só abafado pela fatalidade de circunstancias, queganirão projeetos que tinháo por base a illusão, e por nor-
ma o vicio. Na boeca dô menor indivíduo anda vão ver-
dades do mais subido peso; ouvia-se-llies dizer geralmente,
porque somos grandes não devemos ser maiores .' que mal
nos faz a união fraternal com as nossas Colônias? Teme,
mos pela nossa Representação ? Já estão os nossos Depu-
lados. Para ser Nação independente náo basta querer sê-lo jbe misler poder snslenta-lo , e nós náo o podemos íazer
acabasido agora mesmo de largar os ferros: vamos apre*
sentar ao mundo hum estado de debilidade irrisório para nós {animador da usurpaçáo estrangeira , e propagador da anarr
chia a mais medonha. Quanto pôde a convicção e o sen-
timento ! He esta a eloqüência dk rasão congênita com o
amor da própria conservação.

Provada, como creio a puridade do Povo, segue-se
que o mal vinha dos Ultras. Estão defendidos os meus
Patrícios, ou ao menos a generalidade delles , a parte sã,
a parte roeritoria. Quanto folgo de ver a turba dos gibo-f«os remordendot-se e espumando de raivtf! Quanto he doce
a hum Fluminense, té hoje pizado e esmagado debaixo da
mais tyrannica escravidão, poder com os raios da opinião
abrazar estes pseud-patrioticos que com o caro- nome de
Pátria e de engrandeci mento delia queríão reedificar o ai*
tar da sua soberba, e que tinbáo o descaramento de con*
tar com hum Povo que opprimírão, para obreiros da sua
própria desgraça , e frabricadores da fortuna delles ? Deses-
perados peila nuílidade de hum systema que os fez eugor»

e 2
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dar á custa da. gubítancia pública , andão a 8 pegar-se a
todas as esperanças que são o. refugio tle pari.dos derrota-
dos , amaldiçoados pala Nação em geral que vê nelles
cs operários da sua ruina , mathinão no horror das trevas
planos perniciosos . e envolvem óelles o Nome mais An-
gusto, unais Digno do nosso Amor. He mais hum crime
qne a Pa iria tem de punir : he insis hum atentado 'que
a Nação tem de anathetnatisar. Como he possível qne a
luz coexista cem as trevas , ou para {"aliar sem íigura,
que o Príncipe ouvisse -os Malvados! ....-

Se as minhas reflexões merecerem os seus votos queiiãe
introduzi-las bo seu estimado Periódico , e crerem-me

seu constante admirador

J. J. V. S.

Sfírs. Redactores.

. Ainda que neste mundo cada 'hum tem obrigação de
dar contas daquiilo de qne se encarregou , on o encarre-
gárão, e por tanto he do dever dos Directores do Banco
o dar providencias , para que á este Povo nao faltem tíó-
cos miúdos , porqae senão houvessem Notas do Banco em
circulação, necessariamente haveria outra moeda em giro;comtndo como não se segue mal algum de patentear cada
qual as suas idéas , e ainda mesmo sohre objectos de in-
teresse individual , porisso me animo á pedir-lhes, que im-
ptimão estas , que me occorrêráo sobre hum mal, que nos
niortifica , e qne á meu vêr he de fácil remédio ; nós es-Íamos quasi bens Tantalos , toca-nos a água na barba , e
morremos de sede; temos per agora, (graças a Deos)moeda, e andamos todos os dias a cata de duas patacaspara comprarmos o necessário ao jantar, com mais penae desagrado do que temos para ganharmos o valor dasmesmas duas patacas; isto he hum mal. e eis aqui comoeu o remediariai, se fosse Director do Banco do Brasil.
fcpiKi 

llÊ fceííl tonríPaj"ada á huma 
'maquina', 

queWHUa a operação do troco dos gêneros; com eneito, sem

e
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ella náo se vè como se trocaria huma sacca de café, por
hum pedaço de pano, sem qne hum e outro vendedor an-
dasse-m de porta em porta perguntando por quem precisas-
se , do que elle tinha , e que ao mesmo tempo possuísse
o qne ihe faltava.

Sendo pois o vehiculo , que nos liga aquelle, que pre-
cisa do que no» sobeja , e ao outro. que tem o que nos
falta , está claro , que ella deve existir em diflerentes ta-
manhos , á fim de facilitar o transporte das quantidades
das cousas, que se precisão. He isto o que de presente
falta no Rio de Janeiro; temos moedas, qne representáo
ires saccos de Farinha, e outras que representáo huma pen-
ca de bananas ; ora como entre três saccos tle farinha e
huma penca de bananas se precisão de milhares de cousas ,
que valem mais do que a ultima, e menos do que os
primeiros , já se vè que se precisa de quem represente es-
tas cousas médias. He bem verdade, que muitas das pe-
quenas eqüivalem á huma grande; porém o peso das pri-
meiras , o tempo que se gasta em as contar , e a eseas-
sez das mesmas, concorrem para augmentar o embaraço,
que temos em trocar a maior em proporções médias, e dahi
nasce o íncommodo , em que vivemos á este respeito. Ha
moedas de 4000 reis , e de 40 rs. he grande a tiiíferencja
destes valores, precisa-se pois de outras moedas , que pre-
encháo e aproximem , como por degráos , buma da ontra.

Náo ha muito tempo qae estas moedas existia© , cir-
cunstancias extraordinárias as fizeráo deáapparecer; he pre-
ciso suppri-las, e eis aqui, como me parece que isto se
deve fazer.

O Banco pôde aprestar Notas no valor de duzentos
mil cruzados, de 1 U, 2U , 3U réis, e emitti-ias recolhi n-
do em igual valor Notas de iOOU réis para cima; este
sistema remediaria de certo ornai; resta só saber-se se elle
tem Notas prontas para designarem estes valores ; talvez
que ás não tenha , que as náo possa fazer de repente , e
ate mesmo que lhe não convenha, porque representáo pou-
co , e custáo tanto como as que representáo muito.

O Banco tem ( segundo diz ) bastante prata , que não
manda cunhar , porque receia , que desappareça , como acon-
teceo á que ha annos girava, e tem rasão nisto; as cau-
sas que fizeráo desappareeer a moeda velha , farão desap-
parecer a nova ainda por bastante tempo ; a demais, a
prata custou-lhe muito cara, e se a fizesse cunhar com o

c 3
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ralor antigo, perderia na negociação , e como ninguém fa»
transacçóes sabendo qne perde , segue-se qne o Banco não
dere cunhar a sua prata com o valor antigo, em quanto
o prego desta senão igualar com aquelle-, remedeia-se isto
( á meu vêr) do modo seguinte.

Faça o Banco cunhar moedas com o seu nome , e
com o valor corrente da prata , elle então não perderá »
nós teremos trocos , e ninguém as esconderá ou exportará.

A necessidade de cuuhar moeda com o valor correu-
te dos nietaes,- não tem sido até hoje bem conhecida porGoverno algum , porque lhes custa desprenderem-se do an-
tigo uso; todos tem embirrado em conservar no cunho o
valor que os metaes tichão ha cem annos , forçando o pre-
ço de hum gênero, que tem sofrido alterações no seu va-
lor , bem que nâo tão varias como os outros gêneros; jáem 1150 o Espião Chinez se ria, de que o Governo Por-
tuguez vendesse hum pedaço de oiro por 6400 réis , o qualfora do Reino valia mais y e foi muito excessiva a tena-
cidade , com qne os Inglezes quizerão conservar o valordos seus Guinéos ; suspenderão o cunho dos mesmos , em
quanto o oiro teve alto preço, e só os tornarão a cunhardepois que baixou , e isto corn o frivolo argumento, de
que hnm homem, que vendeo certa propriedade á prazos ,deve receber a mesma quantidade de metal ao fazerem-seos pagamentos , seja qual fôr a alteração intermedia do•valor do mesmo metal; erro este indesculpável , porque a
quantidade do metal do contracto não era mais do que orepresentante de certas cousas ; ora como pela nova quan-tidade , çue se recebe , se achem as mesmas cousas , nãose ve aonde estaria a lesão; e felizmente a industria hu-mana tende tanto á baratear o valor das cousas , que quan-to mais tarde se faz a cobrança, tanto maior numero des-tas sao representadas pela moeda, que se recebe, ainda
que seja menor o seu valor intrínseco. Hoje. em Londres,o üumeo representa o valor corrente do oiro com senho-reagem e moedagem, quando antes nem estas despesas re-presentava; o resultado foi o sahirem da circulação todos
dn, tT íemp° da Snerra • ^mediarão elles a falta
1:!! \ 

cufhand0 moed^ de prata , e estas com o
cunho tV^ í10 m«"»entof em que se fazia o
Tim atéeitÍT qrnao ftí ° tíoverno <iuera Í8to fez*
valores difl£L.'¦ ° cunhadas mo«das do Banco comvalores differentes, lgaaes aos preços da prata , da Praça,

^**^*>*«t*naía!»,
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e com ellas se trocarão as Notas do mesmo : viveo-se op-
timamente ; se imitarmos este methodo , teremos necessária-
meníe o mesmo resultado,

Quando a praia valia 100 réis â oitava, forao ca-
filiadas para o Brasil duas oitavas e quarenta e dou_ grãoscom o valor de 820 réis á que chamamos — pataca — eu
por mim náo vejo a rasão porque hoje , que a prata va-
le 135 réis á mesma oitava, náo se ha de cunhar a pa-taça tanto mais pequena , quanta he a diflerenea entre
100 e 135 réis, isto he , de doas oitavas e pouco mais.
Com moedas de huma , duas , e tres pataeas , cunhadas
neste sentido , ficaremos com moedas próprias pura trocos,
O Banco não perderá , porque sendo este o valor corren-
te da prata, e levando a moeda as despesas de senhorea-
gem e moedagem , não se vê o prejuiso , que lhe sobre-
virá , pelo contrario ganhará a differença do valor , qaedeo pela prata, e o que ella hoje tem ; e como deve es-
tar á mira da diminuição de valor que a praia irá. tendo,
como vá fazendo cunhar moedas com o novo valor , e
maiores , e as vá dando pelas velhas menores , a peque-na differença de preços'progressiva não se fará sensível,
e ficará coberta com'os lncroj , que fez na prata , que játem , e com os 6 por .100 qne deve ganhar na primeiraemissão , pois que ellas devem entrar em circulação , sem
que haja diminuição alguma nas Notas presentes. Não lhe
succederá assim se fizer 'Notas 

pequenas , porque náo as
deve emittir sem retirar da circulação Notas grandes , e
então nada ganhão , e terá o prejuiso do papel , e despe-
sas , que as Notas lhe custáo.

Ninguém se empenhará em as guardar, nem em as
exportar , porque o seu valor he só de momento , e quem
pensa bem náo guarda huma cousa , cujo valor deve hir á
menos , e porque em parte nenhuma do mundo vale huma
oitava de prata 135 réis.

Este systema não he novo . e não he só na Ingla-
terra , que se tem feito moeda para, o momento , como
já se disse. Aqui mesmo no Brasil, e em quasi todas as
Colônias das outras Nações , sempre houve moedas locaes,
que servirão para o mesmo fim, isto he, para não sahi-
rem da circulação , como estas que aconselho; unicamente
a Hespanha obrou em sentido opposto , mas por huma ra-
são eviaente; a prata era producto das suas Colônias, e
em muito maior quantidade do que ellas precisa vão , lo-
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$r» éra gênero de exportação , logo era .-arato , logo féZ
tem aquelle Governo em se contentar com a senhoriagem
e' moeiagem , e eni facilitar a exportarão da mesma.

Quando ein Portugal corriáo por 480 rs. 4 oitavas e
59 grãos , lb;eráo no tírasil as moedas de .i20 réis com
2 oitavas'e 42 grãos; cia á -seguir txaetidto nas propor-
çées , devião as % oitavas e 42 grãos valer 257 réis tento
* linm , iresentos e quarenta e sete ávos, como isto senão
fez, porque se quiz evitar a exportação da moeda, não
sei porqHe senão possa agora fazer , qeatido a necessida-
de de evitar aquelia he maior , e quando disso nos não
ba de resultar mal algum; agora tem o Paiz insetos equi-
valentes ás importações, e ponsso nunca o valor da moe-
da fará alterar os preços das mesmas , o que teria iufalli-
velmente acontecido , se precisássemos de moeda para pa-
garroos o que se importa. ,

Eis aqui , Síirs. Redactores hum «remédio para a mo-
lesiia , que sentimos ; eu nào sou daqueiles que se persua-
dem ter rasão por força , portanto se alguém'' me demons-
irar qne a receita não he boa, longe de mortificar-me por-
isso , estimarei muito que suscite outro systema melhor f
que me, livre,do mcominodo de adormecer meditando aon-
de, e porque modo «-acharei troco de 4000 réis fna manhã
seguinte para comprar o almoço ; acredite a minha since-
ridade expressada nas seguintes palavras de Horácio;

lianc veniam peümus que, damas que vicissinv

Carta , e Reflexões a' qoe se refere o Annüncio da
ultijvu Pagina do 1. N.° deste Periódico.

Sfirs. Redactores.

Bem longe de ambicionar appareeer em publico com o
caracter de Escritor, fallaudo-me para isso todos os conhe-
eimentos necessários, com tudo arrebatado do verdadeiro
espirito Constitucional, que me anima * tomo a deliberação de
reinetter-lhes, para sefem expostas ao publico, as minhas
débeis e curtas reflexões , implorando o perdão daqHelies »
em cujas prudentes mãos eabir este pequeno escrito , sendo
só minha intenção tirar todo o abuso dos que ainda 

'talvez¦

pensão na rivalidade entre Portuguezes Europeos , e Bra-
siieiros , quando todos formamos huufa só Bamilia. < " "

JEspero da sua attenção hajão de as inserir uo seu
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periódico , pois pela simplicidade e natureza do assumpto, *S

em nada coinpromette a sua delicadeza nem .ofendo a nossa
concedida .liberdade de Imprensa. Soa. effectivamente com to-
do o respeito

Att.° Venerador.
J. C. S.

Rio de Janeiro 12 de Setembro de 1821.

Reflexões.

O brasil, escondido por muitos séculos ás vistas dos Geo-

grafos , encerrava no seu seio todas as preciosidades da na-
tu reza , era hum grande thesòuro , mas só possuído pelos In-
dígenas , Naqóes barbaras , destituídas de conhecimentos poli-
dos e de toda a communicação com o resto do mundo,

que nem suppunhão existir fóra do circulo das suas vistas,
necessitando por isto mesmo de quem as tirasse do esquecimen-
to para encaminha-las á gloria , de que os homens são sus-
ceptiveis.

Apparecêrão os bravos Argonautas Portuguezes no anno
de 1500, que conduzidos ao berço da Aurora por Pedro Al-
vares Cabral , e desviados na sua derrota por temporaes,
em que se oçcuíiava a máo da Providencia , descobrirão
esta grande porção do Giobo , estabelecendo nella cordial
amizade , estendendo aqui a gloria do nome do Senhor D.
Manoel, plantando a Religião,, e em conseqüência disto
ensinando as Leis, os sábios costumes, a Agricultura , o
Commercio , a Navegação , fontes principaes da prosperi-
dade dos Povos. Derão-se as máos mutuamente por aquelles

principios . e pelos sagrados vínculos de parentesco , que tão
rápida c progressivamente produzirão o enlace , que hoje
vemos generalisado em todas as Provincias do Brasil. He

portanto evidente, que a Magnânima Nação Portugueza na
Europa, na America, e nas demais partes do seu todo,

por suas virtudes heróicas , e por seu distincto caracter , for-
ma huma só Fami-ia , que reunida por estes preciosos vm-
eulos , fôrma a base da sua perpetua harmonia, jurando-se
mutuamente huma perpetua e necessária untao.

Se Portugal geme o brasil também geme ; a oppres-
são dos Hollandezes náo foi menor que a dos Fihppes , nem
maior a energia com que na Europa se quebrarão os ter-
ros da Hespanha , do que aquelle com que no Brasil se
triunfara oa INação Balava , ligando-nos sempre em hum



f 34

* wtro Nacional, donde rerallava o mais encendrado Pa*

f mo F-pot4rao.se as forcas phjsicaa e moraes desta
tnotismo. ,1>*V\ _areceo adormecer sobre .os seus amon-

ft° ,™ » Io " »Ja d» «. vic.oria» mu» d,
toados lopbtos, me8mog filhog

^'^7^- «»"?a»«-lk« a dor os, ferida, po,
1 

ln tirava Esgòtou-se também o seu soffnmento co-
° 

fora Znosticado por muitos Políticos, que calculaváo

liZoTZ s .aceio. , pelo nosso brioso e nunca des-
os noeuoB iu ameno Doiro o agra-

r.í b,r e V™'a 
'™ Tendida Regenerai, , procla-

nada íoí Heióe. verdadeiramente Portuguezes, que no dia

24 de Agosto de 1820, accórda a Nação toda do seu

vLoBhoso ethargo , pondo-lbe á vista a gloria , em que

S £3. falei»;, 
"e 

a de.gr.ca en, «»e «-F»«£

im sepultada. Oavio-se nas margens do lejo o ecco uoí

^So. da, Províncias Se»«. Portngum. , ,a

prontamente se declararão pela liberdade da Naqao que

Lauraado as bases da sua gloria, e da sua tolhida 
j 

os

««idade so reformava os abusos da primeira Administra-

SI «eadealdo o Despotismo, que atacava os nossos

S'e nnasi esquecidos Foros. Lisboa clamou no dia

ffid SeUro do «o anno: eu lambe»JP™£

livre , porque também gemo na escravidão ; meus i Iboa

também^ são Portuguezes, a eu serei o primeiro annel da

cadêa brilhante, que se principiara no Doiro..
Salvou-se a Naqáo toda por esta nobre ««to™""^

nue alentou em hum só os desejos de todos os habitantes

IpoC" «do Bra.il-, o Sábio e Magnânimo O-y»»

Nacional reunindo se em Lisboa como os Bravos e Pm

dentes de Ourique na célebre Cidade de Lamego fluem

vêr na pasmosa Regeneração da Monarquia .me .mo lie

.roúmo, que alli se admirara na sua pasmosa * 
^açao.

Elles fesütuem o Caracter Nacional ao seu primitivo e

plendor, dissipando as trevas, que o sepultavaido mais

vergonhoso esquecimento. As Sciencias e as, ArteJ

meqáo á tomar aquelle assento de honra , que inee

pete em huma Nação livre; o merecimento já nao teme

tá aproximar-se do Throno dos nossos Reys Constitucionae^
seguro de que agora só a Lei, e náo o capacho «<•

intereme dos Validos e dos Ministros , reparte os prêmios,
eue de iostiça lhe pertencem. , n

èE seria o Brasil insensível á tanta prosperidade dt q««
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. vi-» nrivado ? < Nao soffria por 'ventura o peso
T JLfeZ!^ lhe lançara a mal. revoltante ingra- «

S !en o dedIrado, inimigos, aquelles que generosa-
1,da ,' e one logo depois juntos ao tley fizerao
Uieníí;je2m mai SVrv^o. Se o acompanharem medro»
qnC I os Serviqos do, Beneméritos Defensores -da

pítVia o«e á custa do seu sangue restabelecerão , contra

nSà VhSmana expttaçào , a gloria dos Português ? &

Brasil persistiria 
"escravo 

, quando os seus Irmãos, *.«-

Z e acclamavío libertos, quando era huma so a glo-
ropêoa « *" anAh 

, ge eUe surgio da tumba do Sol para
"a 

nífcstír aos intrépidos descobridores do caminho da
8e ^"^'eiíTacíeiioa as respeitáveis Quinas, que nas
A7 

nraias agrara esse Digno1 imitador do Heroísmo de

T PT GaTJ não foi de certo para gemer em ferros ,
Vasco da Gama 

^ 
nao j^ 

fal808 Portnguezes,
?"' .M d. .K NaíiÔ e só cuidadosos dos seus pessoaes

ISSE. O fcg^ Sal qnaoao . prende de .la»»-»
interesses. u »"*" 0TO„aFa-se ainda com mais vagar,

r0|'To fo o da L?iriaoT ««entrando eoraqóí disposto.

ts::vir; t"^ ísr-rt-SoT-^ü-, *,«.
fÒra 

N^taToca brilhante, em que somos libertos poden-
XNesia ep<ji-<» t„ims herança mais rica , do

d. deixa, "£££&,^«Pa,., ,«l .«* »
que a qne -havíamos itieui c0„
iW» <°°XC™aZ's*7atJZ tt-b« Con.
mo hum outro elle, e W '"*' 

w como seu verda,
titacional, q»e nao veja hmoKa opto ^^

tamento da sua fenadade ej» < 
? g<> a, reM!0

por tantos séculos, 
^^m^SOM Portuguesa ,, elle

de separação ainda se nutre em cora^ aflectan-

nâo pôde vir senáo. ou de aIgutn «a va , &

do ze,„ pela ,kri» djO-J> 
Jjj^"^ KUDÍdo. , o.

intriga no meio de Cidadãos por veruad«-0s tateies-
de algum ignorante , que naç pesa ^

ses da nossa táo necessária , como bem re M

ten.id.de. A' estes diremos , sem nos Jwdiimt ^

Sfus planos: l.« Cessou a oppnjaao , ceaa. ao

mo'o motivo de -nos separarmos da4^«» 
; J^ M Aiud*

a nossa existência Religiosa, Litterana ,
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aos devemos considerar na infância da Liberdade , e he me.-
lhor sem duvida termos por mentores aquelles de quem te-
mios o sangue a educação , e os brios , do que qualquer
das Nações Estrangeiras , que nos venderão muilo cara a
sua pretecqão. 3.° Já começámos á saborear os findos de
numa Loa Constituição , vale mais pertencermos á huma
.Monarquia Constitucional. em qne ha centro e limites ao»
diversos poderes , que constituem o Governo , do que abara-
donarmo-nos aos delírios de huma Democracia absoluta
qne não pode permanecer por multes annos cm hum Paiz
extensissimo como lie o Brasil, nem pôde assegurar as suas
diversas e reaotas Províncias da separação mutua, á que
podem ter direito nesse caso , e que sem duvida servirá
para sua ruína, per guerras civis, cu por fraqueza, quedellas se siga , que as entregue á primeira Nação , quetente empolga-las , ou ao mais astuto e mais afortunado
General , que se converta em seu oppressor. Aos Pervér-
tos diremos = Corcundas — nenhum Brasileiro se lembra ago--
ra da Liberdade absoluta , ou separação da Mãe Pátria.
porque nenhum pôde ser mais livre , do que com a sabia.
Constituição , ciii que trabaíhão as nossas Cortes, s Cor-
::undas t= Hum Soberano Constitucional he o ídolo dos seus
Povos ; her o instrumento da publica felicidade ; be o cen-
vro das irais remotas Províncias; só cão he bom para vósoutros, que adulais para corromper, corrompeis para ai-tauçar; alcançais fará opprireir ; e opprimis para indigna-.reis a Nação , desacreditareis o Soberano , de quem voshngis amigos.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS
(EXTRAHIDAS DO COKSTITÜCION4L DE PaííIZ.)

ALLEMANHA. -
Os Jornaes deste Império estão cheios de circunstan-tias relativas aos Gregos; o furor dos Turcos tem chega-do eo nm maior auge , mas o certo he que o Governoloi o primeiro cm dar p sinal de crueldades ha muito tem-

po inauditas. O Príncipe Mornsi foi assassinado • e o Ve-nerantío 1 atnarcha Grego com 7 Bispos , muitos Sacerdotes,
qne se achaváo no Templo para celebração da grande Fcs-ta da 1 aseca, forão dali mesmo arrancados, e enforcadosipgo a porta da Igreja. (Em dia de Páscoa!. .. á 22 dealui. . ,. For erdem do novo Visir !.'.. e he verdade que
jTp 

este. k! díPo»to dalü á poucos dias !. .. A sorte
d,:!J8°8 »t«£88a a todos os Amigos da Humanidade.)"¦° d* Jíkeiro. Na Offic. jde Mobeiha b Garcez.
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CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

L.o-DE NOVEMBRO DEX82L

Bedire sít nefas.
Horat. Liv. v. Oí>. u.

¦¦¦$¦:¦

' 
Havendo nós lido uo N.° 27 do Campeio Pórtnguc»

hum .inteiwsante" .Dfccnrso sobre - os Destino*-: forros- 4*
Portugal , resolvemo nos a transcrever , e transauüir ***
\\\Zqm Leitor a segunda parte delle¦< em que O, AuÜ*W
o considera auido- cot* o' Bras.iL » Tte este ,- dia file ,;o
Estado mais próprio , natwral-, e va«tajoso-v, qrtaüuo de p»»*
u parte kejio provas sinceras de amizade ,. e os ##^i
kmL recipmcos. Nenhuma das Províncias ¦ da America,.que
tem, ou tiverem deperieDcia das Nações Europeas-^eni
lão favoráveis circnustancias «orno Portugal com o Brasil*
As Américas ílospanhoias ," por exemplo:, compmm se 

ji«
],um grande numero tle indígenas eiviluado» , e M,outa»
igual ou maior tle Europeus,- ou seos deaceiidatrteft. O I3m*
li «Ode diíCT se completamente habitado so\po* For togue-
•es Q«er ahi nascidos , quer ua Knropa , porque os taf
Kiiííeoas tio Brasil ou vivem uo interior sem fazer corpo de
Nação civiiisad», ou em mui pequeno numero vivem com.
mosco sem nenluiara influencia civil ou política.. Assim-üe
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elaro qiie se «ras Américas Hespanholas ' 
pôde haver ftnn?

molivo plausível de antipathia e desunião entre America-
nos , e Europeos ; nao existe , nem deve racionalmente
existir cníve Portugueses Europeos., ou Brasileiros porquetodos elles fói;máo a mesma Família , e são exclusivamente1-
dependentes do n;|ptòo tronco Europeo. Não falíamos na
povoação prela , ou de còr porque sendo a primeira quasi
toda de escravos , são estes como estranhos no Paiz ser.»
direitos políticos', e sendo a segunda huma mistura de Por-
tnguezes com pretos , ou índios, enírão elles na Ciasse
de Portuguezes, Logo he evidente que entre Portuguezes-
Europeos,. e Portuguezes-Brasileiros ha mais ligação aa-
ínral que, por exemplo , ha eatxe Hespanhoes Europeos ,
e Americanos: e se tal he esta ligação , a fraternidade
política entre os dois Reinos he con. o . acabamos Ue dizer
a mais natural , mais própria , e anais vantajosa.

Conservando-se portanto Portugal unido com o Bra.™
sil , dispõe de si o melhor que pôde dispor ,- porque não
faz- mais do que preferir a' natural companhia de parentes& huma artificial companhia de estranhos. Mas todavia não
basta, que Portugal tenha estes desejos ; necessário he ata»
da que -o Governo , e Portuguezes do Brasil cooperem da
sia parte para manter esta natural união ; porque a não
haver huma reciproca correspondência , os laços-naturaes se
surcuxão ou queirão , e. os mesmos parentes se convertem
cm estranhos ou inimigos. Grande cousa he com, effeito a
sympathia do parentesco , e do sangue , e por -isso inuito
unais facilmente se podem formar as sociedades políticas ou
Oomesticas ; mas lie preciso confessarmos que ella só não
basta; porque facilita as uniões uáo se segue que uecessa-
ri-amente as forme e as mantenha. Requer-se pois ainda
íriaiss ajgwina cousa ; e que he o que -se requer ? - Red-.j>n>tíidad« de interesses. — Se ametade de huma familia qui-m íímío para si, e nâo quizer repartir nada cora a outra,,
apesar de todos os seus laços dt. educação , e de sangue ,a^desrsnião^e a guerra entrarão átre ellas , e a separa-
Çao, e. inimizade serão inevitáveis. .Neste caso estáo Por-tttgal e o Brasii, ambos a mesma família, mas divididosetn duas metades: se o segundo quizer iudo para si, enata repartir com o primeiro, como pôde então esperar, quepersista a união ? Portugal faz muito bem em preferir a«mao do Brasil , isto lie, a união de parentes, e amigos,* anuo de estranhos-, e em nossa. opinião nenhum sacnh-
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thj oü nenhuma tentativa deixe de fazer a tio. de a o«*
!ril L, fa.en.io-e assim tambcm tem dwito a achai

Thw^eno Governo ahi residente laima igual cor^

pondencii*: qual ella seja agora o diremos.
P No actíal estado das cansas , em .qae o.Go\erao sa-

»,*mo - Portaaaea está estabelecido ho. Brasil , sem proba-
ihde cV olíar para Portugal, deve este em atteiiçao

à paude distancia em que fiea do Chefe do 
^°-"£°'J;-rH? iwlo iusío respeito , que merece soa alta, e antiga ca

th goT política , ter buma administração local TO™»«~"Í,«. 
de.e„d« ,lo Brasil ,»a . regular marcha do

Heooeios domésticos ; e deve esta administração ter po.
nS uecemria a Lei fundamental da Moparehia, que he

a anS, è regular convocação da. suas Corte. â. quaes,
por direito pertence: L« Conhecer, e examinar o estado . e

Validade das despesas do Reino. 2.» Determinar para d-

ks as rendas publicas. 3.° Designar, e authonsar m tu-

butos de que estas devem proceder. 4*. Propor e discutir

todos os melhoramentos qne forem necessário* para bem da

arrecadação da fazenda, quer para a boa distribuição da

n.itira ,' quer em fim para bem da interna economia do

Reino., on da Lavoura, Industria, e Commereio.
Assim para que esta administração local iuodada na.

impreierivcl base mencionada, possa ser, e ficar proveitosa
e verdadeiramente proíectora dos interesses uacionaes . cop-

vem que tenha por Chefe do Poder Executivo hum ludi-
vidno (o qual seja sempre da Família Real) com = aatho,
rUhde bastante para sanecionar os direitos das Cortes , e

decidir iodos os mais casos ordinários , sem ser preciso re-

correr ao Governo, e Corte do Rio de Janeiro: porque
se para todos estes casos fosse necessário recorrer a sane-
pão do Rei , e seu Governo no Brasil, quaesqaer institui-
^es, qne houvessem em Portugal seriào iüusorias, ^ou
não passariáo de simplices fantasmas sem teahdafe. Ao Rei

deve sim pertencer de direito tudo .o que for Graça . e

Mercê extraordinária , mas deve deixar ao Governo local
tudo o qne for de expediqão ordinária. Se para comprovar
esta verdade, já tão clara, e tão simples, são necessários
exemplos apontaremos alguns, que em nossos, mesmos «ias
íeaios visto, e aiada estamos vendo. Durando o Império
Francez , teve este a si unido o Reino de Itália ; e co-
suo rra elle governado? Tinha huma- Representação Racional
própria sua, e por Chefe de Governo Executivo hum Vi-

d 2
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ce-R.-M com todos os poderes corno . os qne «gora deseja*
suou parn Portugal. Depois da queda do Império , forma-
rão-sr aluda dois Reinos, qce mo governados peío modo
que íica dito. O l.P lie o de Polônia, que apesar de per-íenter a hum dos Impérios mais despoticos da terra, hetodavia governado por Leis farticularmrnte suas. íem'hu-
ma Representação Nacional, e hom Vice-Rei com ampla
authoridade para a sua ordinária administração. O 2.° heo da Noruega que gota das mesmas prerogalivas , da mes-ma dignidade , e das mesmas vantagens. E he bem nãoesquecer, qne ambos estes Reinoa , qne fazem" parte ded«ns Monarchias não estão m distancia immensa do cen-íro do Supremo Governo como Portugal est-í do Brasil. <• Edeve e.vAàü oeste caso , e bem ponderadas todas as outras
circunstancias , e rasáo ser o mesmo Portugal -governado-
com menos liberalidaiie, menos honra , menor attenqáo do¦pe aqaellas que o Direito Publico da Europa não ousahoje negar aos Reinos de Polônia e Noruega?

Não sáo oa laços pbysicos , nem a proximidade dasprovíncias qm fármão a ligação perpetua dos diversos•membros de Imm Império, ou de huma Monarchia ; sãocsiaços moraes, só bem fundados -em interesses verda-deiianiente recíprocos ~ os que a fòrmáo , eonservão , e.tornão indissolúvel. E taes são estes, e tamanha a força ,que eíles tem, que uào se ajftonxáó , nem quebrão em•rasao cias custancws por maiores qfie sejâo por maueira
que duas partes de hnma mesma Monarchia, existindo es.«es verdadeiros laços moraes apesar de estarem muitas cen-Jenas tie legoas distantes, do qne duas Províncias, cujoslimite» se íocao , mas não tem os mesmos laços moraes que-m prendao. Estes laços no estado aetnal da Europa , e¦segando ss relações, physicas em que estóo Portões l e Bra-« mo os interesses con.mere»e*. He necessário qne o Bra-«i 

Jtí 
hnma franca e decidida preferencia a tudo que for

Un T*; 
lnd?ína' e comraercfa de Portugal, assim«orno este dsve dar a tudo q«e for da lavoura , industria,«rC10 d0 B Ril He fl£cm3r.o ^^ d^hama £

tetln Z iv -?m° ,barbareS ' "«Políticos , e insubsistentes
fillí Sínre Prod«etcs & Portal entrados nt>
dn L » ?T íortoS««Ci»> bem como sobre predueto*
EhíZll 

rad°S •.* PortHSal em os «««oi Navios.
íór os n™ S"- 

fim ' q?,e a n"«P"?*o feita entre o*t»óXos dos dous Remos se «msidé» íomo.hnma navega-
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eão de Costa a Cosia . de Provincia a Provincia do mes-

mo Reino. Feilo isto assim , e impondo-se Direitos pesa-
dos sobre todos os produetos estrangeiros de qne temos,

ou podemos ter abundância , o commercio entre cs dois

Reinos será activo , os interesses commnus , e a união se-

rá estreita , agradável , e perpetua. _
Resta ainda outra espécie de correspondência a que

Portueal tem direito a esperar do Governo, e consiste eila

em nSe todas as rendas de Portugal nella se empreguem
e coasummáo. Qnaudo haja hum caso extraordinário qne
-o Brasil necessite dos nossos auxílios, quer era dinheiro,

quer cm gente, para defende-lo de náo provocados ataques ,

insto he que Portugal como bom Irmão o auxilie cem boa

vontade e coração , o que em bora retorno elle deve es-

perar do Brasil": mas o qae lie de jnsüqa fazer ros caso»

extraordinários da vida, não o he, nem deve ser, uos

casos communs , uMinanos. _ , ,
Sendo estas as ba^-Tfunamnetrttttíh-da^iniW de Por n-

gal com o Brasil , c estando este prompto a concedè-las

síocera e francamente á aquelle, uno duvidamos dizer que
Portugal não pôde melhor dispor de si, do que nnmdo-sa

com a mesma sinceridade e franqueia com o Brasrl, pois
que esta uoiáo , como já temos diío, he debaixo de todos

os respeitos a mais própria , a mais natural , e a ma.s

útil. ,, Até aqui o Campeão Portuguez:
j* ídora com que este intrépido deiengor da Fauna i-i-

herdade deo' por concluída a sua tarefa vendo realisaáos

os seus desejos, que eráo cs de todo o bom, e hontado

pnrtnpnfz , deve ser ainda maior , e de mais exuberante

utilidade i Monarquia , se forem aproveitadas as sabias re-

flexóes que delie copiamos. Mudado o principio era qne
elle estriba a sua hípothese , quero dizer, reatüuido 6.1 kei
& g«a antiga Córle de Lisboa, ficão prevalecendo em todo

o vi^or para. o Brasil as mesmas rasóes que ede aliega

n^ra"Portugal ; e 03 laqos que deviâo alar a tto neces-

iaria quanto gloriosa con fraternidade de*le com o Brasil,

«áo sern a menor discrepância os mesmos quo cevem preri-
der a (io Brasil com Portugal. Este enlace de que pende
a colossal grandeza Nacional , qne nos fará respeitáveis

em iodo. os tempos occnpa hoje o pensamento de grandes
poliiicos, eheem si mesmo da mais alta consideração; Pon-

L qnesióes Çdis*e o celebre Conde de Toreao, fallando

da America Hespanhol» , o que he igualmente apphcavei
d 3 \

//
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a nós) podem apresentar-se a hum. Corpo 'Legislativo, de
tanta conseqüência, e gravidade: da 'sua resolução depen*
dem os maiores acontecimentos , e do acerto com que íov
decidida , a íranqtiillidade da America , e a rápida civili-
sação do Mundo inteiro. O irnmortal Bentham , o Após»
tolo da Liberdade , recommenda esta união aos nossos Sa*
bios Legisladores como hum negocio de summa impórtan-
cia.' Alguns Jornalistas Inglezes não acreditáo que elle se
realise, assim como nao acrediíaváo que nos regenerasse-
mos tão promptamente ,'coin tanta honra, e ordem. O Mim*
«Jo instruído espera ver tratado este negocio cem toda a
possivel delicadeza pelos nossos Deputados Brasileiros no
Auguslo Congresso das Cortes* He bem por isso mesmo
qne nelie se ialle , se pense , se escreva. Os Deputados
da America Hespauhola nas Cortes de Madrid no dia 25
«le Junho ultimo , tratarão já deste objecto a beneficio

-^fer-sriirs"HPrrjTÍmrfa^—mniíW'Tiisfres ( que transcreveremos
ao nosso Numero Seguinte ) as quaes — mutatis mutandis <—
podem quadrar ás nossas circunstancias , apesar de conhe-»
eerrcos , que o que elles fazem pala remediar desordens
tis nossos Deputados farão de certo para as acautelar , a
para que se estreitem cada vez mais os nossos vincules de
amizade1, e parentesco. Ali tahess que esta uniáo seja muito
mais difficil, por que quasi que a Natureza rompéo jíi os
laços , e a arte os não poderá reparar-y pois como sabia*
mente diz Milton , Nunca pode haver reconciliação sincera
oii.de as feridas de hum ódio mortal estão profundamente
gravadas. Felizmente entre nós existio a mais cordial alMair»
ça , que nos' reúne ha três séculos em corpo de Monaicbia ,
alliança ainda mais apertada desde o político Decreto des
ÍÔ de Dezembro da 181 â. *

Conhecemos não serem verdades Evangélicas as refie*
xóes do Sábio Campeão sobre a fôrma do "Yice-Rein-ado 

,
que ie deve estabelecer no Brasil ( segundo o seu prmei*
pio, em Portugal) apesar dos exemplos de Itália, Polo-
nia , e Noruega, pois que sendo diversas as Constituições-
daquelles Reinos, diversa deve ser á nossa administração-»
ou pelo menos modificada segundo a natureza das aossáa
.Bases Constitucionaes: e sem refutarmos o que a este rei*
peito se transcreve por não sermos temerários tanto em ma»
teria tao melindrosa , como porque a nossa {erma nao podeemparcUiar coia a daquelle Saldo Escritor , diremos única-
meiue , que se os negócios dd'.Brasil saro já hoje de h«*
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ma-natureza lâo diffictl, e importante , que não podem ser
todos tratados a dnad mil legoas- longe de nos , que lhe
náo convém mais hum- governo de ¦ tutela , porque he da
natureza de hum tal governo, que os subordinados a elle,

procurem livrar-se da sujeição do tutor, também por outro
lado todosT os procedimentos do nosso Augusto Congresso
intuição hum perfeito equilíbrio da Liberbatle Constitucio--.
nat nas remotas, e diversas Províncias da Monarchia: náo
sendo por isso de presumir que os-nossos Irmãos -nos .vqnei-
r ao ver menos livres, que elles ; , que o recato com .que
diferem tratar de nossos interesses , porque ainda ee lheí
não encorporáráo os nossas Deputados do Brasil, he hmna

prova do respeito , que nos consagvão em decisões de lati-
to peso , e talvez tamlesn do vantajoso conceito, que ia*
zem dos nossos Beneméritos Procuradores , pára que seja
a gloria e prosperidade da Nação, .resultado da completa
união de vontades , e luzes dos seus Povos. -

Honrados Cidadãos Brasileiros, hunaa Mãi virtuosa,
nunca procura a infelicidade de seus filhos; antes alegra-
se. pela «sua grandexa, porque já se passarão esses tempos
em que hum Ministro tle Estado nosso se entristeceu só
eom a noticia de que no Brasil havia pão , e em que oa-"
tro esiabeleceo por Lei que todo o habitante desle novo
Mundo que possuísse doze contos de réis fosse obrigado 3 ,
mudar-se para Portugal. A Liberdade he franca e gênero-
sa ,-e a Sabedoria bebe as suas leis na Justiqa-., e na Igual*
dade. Liberdade, e Sabedoria achão-se reunidas no Sobe»
rafio' Congresso. He mister que o Brasil firme em base»
estáveis a sua felicidade , mas que náo prejudique * antes
eoadjtive' á felicidade de Portugal. As Cortes hão <!e cie-
«rar-se sobre as preéccupaçóes de hufls , e as paixões de
outros. Assim o pede o interesse geral do Brasil e de Por-
toga!: assim o' reclamão as luzes do Século . a força dá
opinião , as bases de huma poliiica illnstrada : ambos bãe»
miéícr de ívuma paz sólida, que lhes assegure hum cote*
mercio perenne, íáan*ãn«iaí de sua prosperidade. Assim con-
seguirá Portaígal vantagens, que de outro modo não con-
seguirá , e o Brasil subira ao grão de gloria , e elevação
que a :Natureza lhe destina, e que também de outra
modo se lhe acanharião, ou relardarião; e os vincules do
pareatesèo, e da Religião , com as relações de Cotr.irier-
cio, e co# as que retultáo de intlitttiqóes liberaes serao
6-'-iíi'ai'S "áfui-G anotl da nossa harmonia,' e da nossa e«#
treita união.
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CORRESPONDÊNCIA,"

SSrs, Redactores».

Leuíío , fia poucos dias , que a Europa paga á Ã>M
mais de 80 milhões annuaes., por Chá, Pimenta» Ca-
neJin , Cnnfora, &c. lembrei-me deter viaío oo Viveiro d»
Líisjui Inuua grande plantação das .arvores , que dão 'estes
produetos , e por sinal com huma vegetação e floreceacia
su! mira veis. Perguntei então a mim mesmo, por qs-ie mo-
tivo estas .plantas alli ge çonservaváo misteriosamente guar-dadas, á maneira dos Pomos, d'oiro do Jardim das Ales.
pendes ? ou á maneira com que o avarento imbecil en-
thcíüir.i. as, espécies metalücas , -contentando-se, ¦ somente eo.m
posspUas , e olhar para ellas ? Acodiráo de chófre | tainha
imaginarão muitas reflexões, e rio pude eximir* me decensurar e mal dizer o systema áo antigo Governo , que
por tres séculos nos òpjprimí». Que , miséria tem sido anossa ? Qus descuido, que . desprezo para eom o Brasil?
Quando estas Plantas se açümárão neste nosso -abençoado ¦
território , os Inglezes e os Francezes, ( eu o li em diver-•os Periódicos) se apressarão á fazer veotaroso» vaticfeioi ¦
sobre a prosperidade, que viria ao Commercio do Brasil
pela acquisi^áo destes novos .theaoiros. 3,. O Brasil . ( di-
/.iáo elles.) vai roubar ;á Az:a sommas 

' 
im-mensaa , raisso que situado na mais M\z posição, elle GiTerecerá ásJNaçucs Conomensiantes , com maior facilidade e commodo ,Ksi.es geuefos , qne cilas vão alli buscai., .por meio deliipios e íao penosos riscos de huma tornuatosa navegação, aiU'a isio mmío de presumir se o Governo do Btimi olhas-*e com mais aííeiiyao para os sem verdadeiros- interesse*.«' sacrificasse alguma c»¥a H9 mammo para iodeimusar- •

»c depnií cora usura, Rias ejle que se .acostumara a vé-lodescer por ei mesmo, aproveilava o presente., sem o aeo- -loijoar, sem^oüfreçer-lhe estímulos , e aplainar 
'dilEculda-

1-y f|«e uanao os melhores .resultados do faturo; mimm
lt 

fftii0 S° ??m «" filli «» Ítalas , • rahe/ que pios-peiavao neste chma. Os Tribunaes , a quem de alguma Lie
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©ómpetia promovei estes negócios , seguião o impulso Mi*
msieria! , e quando por milagre se davio a alguma cousa
ntit, era tanto ás canhotas , que tudo hia mal, nada pro-
gredia , e somente admira vão as enormes despesas.

Todas as Naçóes procura o ardentemente saeodfc o jugo
estrangeiro, qualquer que elle seja; os Frat.ee zes vendo a
grande somma , que lhes custavão os Chalés e as Mantas
de Cachemira » lera procurado , com os maiores desyelos ,
naturalisar na França , r\ cabras , que daquelle Paiz ex-

portarão , para ver se podiáo forrar-se deste tributo que o
luxo lhes fazia pagar á fVsria ; os ínglezes ¦ ó como traba-
lhão por transplantar para o Cabo as melhores cepas da,
Europa , a fim de aperfeiçoarem os seus vinhos, c deixa-
rem de receber os nossos ! Só nós ainda não ousamos deixar
o mísero estado de rotineiros , só nós seremos sempre cé-
gos , e no meio de riquezas rmraensas seremos sempre
Tantalos?... Coma protecqão da cultura, e incremento
dos gêneros, de.que trato , poderíamos, náo só desatar o
iug» estrangeiro, mas até desviar da Azia huma grande
parte do Commercio , que todas as Nações 

'alli fazem. Sup-

ponhamos porém que ellas por motivo» <!e reciproco iníe-
resse , preferem o fazer na A/ia o provimento destes effei-
tos ; he por ventura para desprezar o que lucraríamos na
nosso próprio fornecimento , e no do Nosso Portugal ? Se
as nossas negociações para a índia fossem ao menos fun-
dadas em o. mutuo troco de productos, achar-se-hiã tieèxá
reciprocidade algum vislumbre de desculpa ao nosso des-
cuido; porque he mister respeitar a industria alhêa, pa-
ra que respeitem a'nossa; mas infelizmente todo o nosso
Commercio naquella parte do mundo he feito & metal, e

por isso mesmo he muito ruinoso.
O Brasil de luira Paiz agrícola; esta verdade não

carece demonstração ; iodos os ramos portanto de Agncul-
tura devem- por nós mr tratados como principal objecto da.
nossa applicação , por isso qne he a fonte mais rica da
nossa prosperidade. Na sua vastíssima extensão elle abraça e
encerra todos os climas: «áo-lhe pioprias todas as produc-
çóés do mundo ou aqui, ou alli; «j e uão he hum descui-
do bem criminoso, o de perder por incúria, áquelles lhe*
Boiros. que deveríamos , e podemos propagar ?

¦Nenhum passo até boje se tem dado para animar-se
tão esperançosa e útil cultura; nenhuma observação ainda-
8®;fc para" se calcular quar das Províncias be mais pro-
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píiii è plantada o dos diversos vegetam encerrados naquelle
precioso .. mas quasi encantado jardim da Lagoa- Náo he
todo-, rjáo se tem íraoqüado .(exceptò á "poucos Amigos.)
as «nas sementes , nem se publicou h&ma só vez pela Ira-
prensa «g insíriTcyóes necessárias para o cultivo deltas , e
o amanho das terra-? , rc-anltado da •'experiência- e obser*
vR<»ão j que'devem esfar ; feitas ¦ de tantos annos, e--que
os China alli empregados deverião ter executado. Ainda-mais;
náu consta que naqiíelle Jardim- se fizesse o necessário' pro-cesso , paia exí raiar-se a ¦ Canfora , e a casca da Caael-

Que bom Chá não aos poderia vir de Minas Novas ?
£ Quanto Gravo náo teria já. j»ro#u3Ído'aquelie Paiz novo 4do clima análogo , prodigiosa mente fértil e de huma deci-
ditía salobridade? Às Canelleira* aqui', vinga o i já sabemos
como na Bahia propagáo-ve produzem as Fimeuteiras ;.':em
qualquer parte do Brasil vicejáo admirável mente as Canfo-
rei-ros ;-'mas a Nat»reza indo tem-feito para nós, e nós
liada sabemos fazer ainda para ella,-ou para aos aprovei»
íaimos dos seus inestimáveis presentes, -..'., , vv, :

A cultura do Chá he do menor trabalho possível., po?
qne cu lenho visto por vezes no-Jardim da Lagoa pasta-rem os aniraaes por entre"¦ m 'Mas-^planta-eâie^ e KpesaS
disso, conservarem-se com hum "viço admirável , e maior
(como dizem os mesmos CMlts) do qne no seu Pai/ na*
ta!. Suponhamos qne erão penosos os princípios desta -cnl-
tura ; Rias -se' os lucros r-esultaníes são sem .duvida de alio
apreço , porque não arriscaremos incommodos momentâneos i
que. prou)«ítem.sí>bído$ resultado,*? gBh-m-lm pot ventura 4
qne já-temos multou ramos de prosperidade', e que por íe-
so , náo devemos fazer nójpas especulações ? - Se esta regra,
qae só proya ignavia* e' íifcieza .fosse digna de -seguir-se ,nenhum-objecto , nenhum -Pais v;"«CflittWâ Sciencia teria
tido augmeato. <; Porque posé-uiroos hum.. bem, deveremos
desprezar -outros .Bens-? <; Porque somas ricos-, -deveremos dei*
xar de ser mais ricos ? Náo lie aqui applu-avel O afforis*bio de 25 ser melhor gosar o certo , .que esperar pelo du-s-idoso s= A utilidade desla cultura , nem lie -duvidosa ,nem obsía á ftaiqáo do --que 

já está cedo.- O'Caie ba 50anãos era. 110 Brasil hmüa Planta exótica , e hoje fôrma a
parte mais -considerável da nossa Agricultura e da nossa
riq.iíza.

Tornemos ao nosso objecto; he coasíaaíe que wiité;
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Cravo tem produzido o jardim da Lagoa, e.muilo Chá,
se tem colhido , beneficiado , e torrado ; mas o Publico
em geral nunca foi instruído destes differentes processos ;
nunca çe lhe fez saber a oceasião- em que elles se faziâo r\
para que os Lavradores ou fossem , ou- mandassem ver e
aprender-, nunca se lhes disse que era licito tirai moldes
dos Fornos, observar a qualidade e ferma das Peneiras ,-
calcular o calor do fogo, instruir-se em fim de quanto diz;
respeito á hum tal beneficio • tudo alli se fáz misteriosa»
mente. Nunca se deu em exhibiqão ao Publico ( pelo me-
nos náo consta) estes gêneros alli beneficiados ; nunca te
lhes, facultarão, pequenas amostras para que provas», m , e
se convencessem da identidade do sabor e qualidade.. Mu-i.da-
váo-se ,. si-m-, aos Grandes, e seus apaniguados ,-como se,
deiles fosse .lieitio esperar-se alguma .utilidade , como se he
assim ([ne se cria o espirito publico , e se anima o proprie-
tario Capitalista. Nem jamais se convidou para o e»tubele-
cimento & huma .Companhia , ou Associação, que promo-
vesse este estabelecimento nunca se oííerccèráo prêmios ,
nunca se prometièráo estímulos, i Quererião qae hum ou
outro isoladamente tentasse a empreza ? mas o interesse náo
he do indivíduo, he da massa ern geral a, tocava portanto
go Governo , qne era o sen verdadeiro representante , mon-*
tar a maquina, e dar-lhe a «oa verdadeira direcção. , .

Quasi que já ouço dizer : qne do jardim da Lagoa
sahíráo algumas Plantas dadas 4.diversas pes.uas., qne as
deixarão extinguir , e que por isso se náo continuarão a
dar te»cndo-se igual sorte ás segundas* A resposta nac*
merece tonirariedade , pois qne,por si mesmo se destroe , e
o Povo agora não engole ás pik^s , que á íorç» o faziau
engolir, quer se engasgasse , quer arrebentasse, ^erá tam-
bem por este motivo, que se -menosprezarão os Chins, qne
vierão para. ensinar e tratar desta cultura, restando alli ape-
m hum * que por instantes seguirá o exemplo dos sena
timão*' * Ser* também por isso que o Director daquelle jar-
diín nada tem dado ao Publico das suas experiência* sobre
lautos objectos de interesse Nacional * PermUttssem os Ceo*

que se acabassem os Mistérios; e que a veruade reverbemn-
do gloriosa, eueamiuhe aos seus deveres os que devem pro,.
mover a felicidade d<* Povo!

1 is

¦té
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DEPUTADOS DO BIO 1í3í"CORTE&- -

Q. vi ando as-ciosos esperávamos a noticia da entrada, ãom
nossos Deputados Flusúneafes na Augusto Congresso, dai*
Còiiíea de Lisboa , .eotáo lie ,qn& pala Porto, nm chega *
c;.ertf,íís de que e Exeelhaitissimo Bispo de Ooimhra se- coa-.
testá-ra nnieamenie coia a honroaa escolha, áos seus reco-
nhecidos, Patrícias, para. hum eíHcíó, de ,.tan?ta¦•poadeEaçá.Q.,-
e paia cujo: Ôesempenha por ventura sobejavã.o-ihe as- for*
Ç3.-8 Moraes, e as virtades , quer Religiosas ,, que» Paliti»
«as, aps infelizmente já lhe .faltavão ,as. forças Phisicas ,,-
náo menos, .necessária;?.. Se foi grande o seu prazer,. weü-.
d o-se de t-ã-o longe lembrado por aquelles ,. que "aao ti«
ísliio huma itiejlior oecagião de manifestar í face do raua-
do os rfrerecimentos de huiii Patrício,, de que tanto se .-hon»
ráo , e que ta»tos ¦ bens liberalisára sempre, tw Uoiv;er#if»
dade de Coimbra,»..,aos desvalidos , :ma$.. estudiosos;- Bras-i-
knres, náo fee menor o- nosso júbilo 

' e a-, taiÉji gloria ,
coa-sidenaido-noã eo»o- instrumentos da.,.sofemrse manifesta-
í;s.o tias- saas virtudes , e da- inexplicável consolará©; cora
que ainda, vna pró.v.e*t>*ta.'. idade ,- de,,.-$2> aa-nosVíIle elege do
gloria, u saaj*, honmãm canis -, .pela- acertada,, e." überal,'**ss*
«olha da mu reconhecida Pátria. O sacrifício, dos, «eus
ultirços dias foi portanto alliviado,, xecahindq .a. cseolfaa
isobfe íxma. outro Patrício „ de- cuja -probidade e, -talentos
daYüirt&ájsiH.ito, espewát», 80,-día lá,de Setembro.: o' Seahoí
Doutor Ledo (como escreve.: do Porto ) .devia -marchar .;para
Lisboa á encher o. lagap-,'.'..que se destinara, ao Senhos." Bispo
Conde. ..-¦ ¦ ,;¦¦?$ .'-
- Consta igualmente prlo Diário da-s - Cáries ,; -que-, o»
Senhoçes 'Deputados-' Fagundes Fareíla^-é; Soares Brandlo 4
que deste,: porto .sahírão a 9, deiilho. ultimo,,, el-iegáráo a 8
de .Seteiafetü; ao seu* destino,,,. onde. logo- o-q .dia.,' 10. r,'.-uaeompa-ajiiii,.do Esceiteni-issi-tiio B%o; Inquisidor. Mér-,...,e do
£ü<, Mariias Bastos, Izerão 'a-,-sua, entrada , Bo.-Sofetaiio
Congresso-,, Aí?-;,.kz» e, o Pa-íriotisuio destes digam'FI» mi»
teease*,.. iifiahoiia 

' 
as .nossas-: -. esperan$m>, o m>$ impõe» ,-è

«ev-er^ de*ac»drt:4ra@3 tro proBtQ,,aineÍh9'raiBent-o. dos .nossos
MegpçMise. .atfe -ciitâ..o,,poli-tiç/nn«níe' reservados ,á coad^nvaçãó«ifi íao Liberaes^Cooperadores, .ClneiráÁç.os^ÇeoSí.qiie- m .náoxeahsfi o tumor da 'repentina 

moite do ExéeUenüs*imohum inquisidor Mor , logo nos princípios da sua honro-8fl e bem prüaorciouvla t ¦>-«*»'' ""
i»io uk Janeiro. Na Officuu de Moreira , s Garceb.
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RE VERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

15 DE NOVEMBRO DE 182L

Redire sit nefas.
Horat. Liv. v. Od. ir.

Posto qiie nos consideremos muito fracos para dirigir
a opinião publica do nosso Paiz , e quando a falta de ba-
«ia vírgula em qualquer escrito pôde attftihir o ferre te de'—• corcuudismo — que muito aborrecemos; todavia, escuda-
•dos pela benigna acceitação do nosso Periódico , ousamos
©ÍFerecer aos nossos Leitores algumas reflexões sobre a li-
herdade dos Impressos, que dc presente apparecem, e tão
injustamente criminados, ou pelos que náo levão á pacien-«ia a nova ordem de cousas agora felizmente estabelecida,
ou pelos que se sangráo em saúde , para captarem a
benevolência publica sobre o que projectão imprimir. O-certo he que destes huns se considérão invulneráveis . na
persuasão de que os seus escritos hão de ser acreditados
por força , por serem1 lidos na Gazeta , que inculcão Mi-
nisíerial , e por is«o ousáo oppôr a singularidade de sen»
sentimentos á torrente da opinião publica; outros comixosos
de fallar mal , fallão peior do que aquelles , a quem cri-
miuão ; e apresentando huma falsa compaixão ou pela mo-
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cidade , ou pelo joiso, que de sccuío presente fairãò os se-
cníos futuros , toniáo a mascara de Catões, e não são niai»
do qne Zoilos, O Escriptor , que póe o sen fifo no bem
gerai , nâo deve temer expressar-se com franqueza, e mui»
to principalmente quando a Constituição lhe concede e^se
direito , e lhe pede esse gerviço. O Jíseriptor recebido com
benignidade , deve ao Publico as suas reflexões, ou eomo
agradecimento da honra , que delle recebe, ou como obri-
gaçáo , á -que se sabmette servindo a Causa Caastitncio-
uai. Portanto , o qne dizemos entra na ordem do nosso
Piano; se formos reprovados, ficaremos eom a coascieneia
de que escrevemos pelo bem da Liberdade da Imprensa ,,tão necessária nas nossas acíuaes circunstancias, e tãò sa-
liamente proclamada pelo Soberano Congresso Nacional; at-
íribnão-se embora os nossos erros á feita dos nossos eonhe-
dmeaíos , mas nunca se dirá que temos , ou falta de Pa-
triot-ismo , ou abundância de giba. 

l
No- antigo estado de cousas v era permittiíio fallar „eom tanto porém que fosse em abono daqueíles. mesmos ,

qne sebhuma vara de ferro esmaga vão e 
' 
maftrataváo o»

Povo : a adolação havia tomado posse da Imprensa , e
até dos templos $ m eallaliou?os da Policia, feztóo expirar
»8S lábios as queixas , que a oppressão arrancava do peito;nao havia hum só das classes Mandatárias , que á se»
salvo não commettesse atrocidades, e não julgasse crime
a sua publicação: mas eis que âprarece a Liberdade Poli-
lica, e com ella a Liberdade da imprensa!.. i Como he
possível estancar a>'-erupção deste formidável Voícáo de
«sales , de injustiças , e de prepoíeucias > ^Coino emfaara-
çar, que eada huma das vietimas publique os sacrifícios,A qtie as oljrigásáo t -\ Como tolher que © receio da mm-eideacia patenteie os abismos de que uos salvámos ? Poríarc,a- qne o nosso estado ,. quebradas as eadêas , que nostolluao os braços, a lingua, e até i> pensamento havia*er como o daquelie homem, qne desembarca de feama lon-
ga viagea, sm hnm Pak famoso e abundante ein prodígiosm Gemo e das Artes: elle qukera»r ss possível, fosse s.*ek> dentro de hnma hora, pergunta, visita, confronta,* admira; mas cansa por fim , e repousa.¦ Como esta Liberdade pôde arrancar, as- mascaras^ quatíisíarçao o vicio: como eüa pôde mostrar no sea verda-«Seiro ponto de vista, aqniílo que até agora era encarado
pelo microscópio das paixões e dos prejuises , eis que appa!-
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Tecem Âthieias á combater a Liberdade da imprensa , pela
Liberdade dos Impressos. Parece-nos frisaste neste caso, o
que lemos em certa Comedia , onde se fiugio hum Pae de
Famílias doente de Metromania: brevemente a Mulher ,
logo os Filhos, depois oa Familiares, os Amigos , e quan-
tos aeudárão ou a visita-lo , ou á admirar o phenomeno ,
voltarão iscados da mes.ua mania ; chamou-se o Medico,
receitou em Décimas, e roncorrendo o Pároco á exorcisar
a casa, começou, a recitar em verso as Preces do Ritual.
Somos em igual caso; os que combatem esta Liberdade da
Imprensa, não só usão delia-, mas lambem abusáo , com-
ntietíem o mesmo crime , que exprobráo (s* be crime em
hum Paiz livre, pensar o que se quer, e escrever o qua
«e pensa , base em que Tácito faz assentar a maior feli-
«idade política. )

Hum Sábio , não menos que o Abbade Sieyés di?,;
que até o Povo se exprime mal quando pede Leis , que
ihe coiíücdão ou anthorisem a Liberdade de Imprensa: que
não he em virtude de huma Lei que o Cidadão pôde pen-
«ar , fallar , escrever, e publicar os seus pensamentos , ta
*m virtude dos seus direitos natnraes; direitos que os ho-
roens tronxerào á Sociedade , « para cuja defeza eües es-
tabelecêrão as Leàs.

A Imprensa só podia nascer, he verdade, no estudo
Social *" mas se o estado Social facilitando aos homens a
invenção de instrumentos úteis, estende o uso de sua. Li-
herdade , não pode este «so ser considerado como hum dom
da Lei, porque a Liberdade por si mesma abraça tudo,
o que nào lie dos outros. A Lei portanto he só para ve*
dar que ella exorbite , e não para suspender a acqáo de
huma causa tao ponderosameute útil, ou ao menos da mais
absoluta necessidade , qual a de fazer justiça á todo o
mundo. !

I E será por ventura exorbitar ou abusar da Liberda-
de da imprensa denunciar ao Publico os vicios escandalosos,
que reduzirão a Nação ao estado de ncllidade política,
em qne se achava, sem credito , sem commercio , sem na»
vegatjão , e em que pôde recahir . se o Publico não for
advertido á acanteiar se das insidias dos Lobos cobertos com
pelles de Cordeiros? | Será hum abuso da 1 mpieusa o es-
torço por cortar a marcha da authorídade manhosa , que
lentamente e com disfarce vai estendendo, ora hum passo,
ora oulro , além dos términos, que a circunscrevem , iau-

e %
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sando-nos os ferros cobertos com festóea de flores? é- Será
lii-is) abuso da Imprensa' aecusar o. disfarçado inimigo- d»
Co;tstitBÍ(-ão, o iafmctor das. soas Bs-sea , o violador dos
nossos Direito* Sociaes ? i Será liam abuso- denuneiar no.
Tribunal da Publica Opinião, o peculato-, a malversação,
o egoísmo , ou o manejo insidiaeo de qoaníos tenta o ins-,
pirar saudades pelo antigo governo, e fazer- retrogradar o»
destinos da Nação? Certamente -que náo; e para náo ser-
bio? n&$ só quem o asseveremos, onea-se o que diz Ibuto
Autfeor, de-célebre nomeada ~i a censura alfeda compõe -oa,.
eostaines próprios , e o qne a Lei não fonsegue reprimir e
lefcrmar--, reforma e reprime muitas vezes * mnraiura,,ção r.
eoai. bastante critério se conetitnio--a boma na -opinião alheia ,
poyqse dependendo' as nossas acqóes do juiso, e censura
dos outros, busquemos satisfazer á te dos. obrando o bem..
i Que Hão comíBsttcrk o poder senão'>tivesse pela proa st
miinauraçáo ? he este o ^rgumenío in-contrastavel da Li-
tedada de hum Paia, por isso que he severamente prohi-
tido nos governos -despòíkos . a- murftinra^ãé he o melhor
dos Conselheiro» , pois nasce fia experiência dos damn-os
f assados, e dó temor dos fntnrast s.

A risspoBsabüidade dos pnbtieos empregados he a base
da nossa Constituição: todo o-homem tem desejo eoagéailo
de ãel)r?eüí.ar á Lei.; era-seeá» for a 'liberdade da Iijspren-
usa , qaal será » freio actual, qae coBlenha os¦ depositários'
da Aathoridadè ? ; do-ania pòderiaraos: dizer á este Crespei»to! ;.-quantos abuses,, ejeaatas 'iafraeoóes' das--'jrnradais.. B%-
íes poderíamos apontar;, sé- p.erqn.e ainda não ba a-neces»
snria Liberdade , « © freio pv«cisa,. qne dome os -Mandai
«MU»! .... ;..'., , -;. ¦,'

A Liberdade da Irísprtns» he a .seatiRsfla - .d» jkiberi
dade Poli ti ea , ella afugenta a^panltidão ,-dos-- obsíaenteã »
q«e a ignoraria . o interesse .pessoal , e a. ro-á- fé , m ««
forçíò por elevar na nossa marcha. -Ae-- arc-hottK-éa Opinião
Publica os- inimigos .-.da- -Nação a da Liberdade-aeobítrdáo»
*e , e oceulíáo os seos ^wgoHhosoà kiteatos... Por esta .Li-
herdade o pensamento.do horôem de-G.eíiio, qne descobre
feiaa verdade „ti\ ,,-.oa «.brado ..de hum Patriota ,' qne. a«-
«atarhttffl crime occnHo ¦-,- reprodwsr.-se-. em iodos os lugares.
bate, por asam. dizer - ao-, ouvido-:d.e todos os Cidadãos,*.
tnisir,rii-se , eo(if«-_de-se , identifica-se-, cora--os sentimento*.
g«rnes -,, s ij)ée alerte, a Raç&o. toda, Se «Ila he necessária
quando á'mesma Naeâo já et tá otganisada . ? acalmado
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o fof q «loa partidos , ,»; que diremos quando eHi está em
caraetê.' organisante , quando o interesse particular de im*
meusoí contrasta e encontra o interesse geral ?,-E no mo-
mento ein que huma nova fonte de períeiçóes rebenta u»
mossa Terra, prometterjdo-Bos mudanças protentosa*; no
n-íomeuto em que surge no meio de nós hum Agente tão
poderoso , qu« á husit mesmo tempo trabalha sobre tantos
milhares de almas , quereremos com vãos receios abafa-lo ,sufoca Io , e destrui-lo ? i No momento, em que se nos
franqueia hura instrumento , que póe eni smuiltaneidade de
idéas o gênero humano , que o move e o anima de hum
mesmo t único sentimento , e o une pelos laços de huma
Constituição verdadeiramente Soeial , deixaremos de abra-
çar , e até de ampliar, para engrandecer infinitamente o
domínio da rasão e da virtude , e dar hum dia í propri».natureza, m meios mais seguros de obter o seu verdadeiro
fim , isto he , a Liberdade , e Prosperidade de todos oí
homeus ? i E, ou por malignidade , on por chiioericoc re-
eeios cortaremos em flor o germen mimoso de tio subli»-mes dons f Em toda a espécie de trabalho , diz o célebre
Condorcet , he a liberdade de executar e de exhibjr, quesustenta, e multiplica a producção; portanto, prender fó-
ra de propósito a Liberdade da Imprensa , seria atacar os
fruetos do Geniò» no seu mesmo germeu , os raiou da ver-
dade na sua aurora, e seria ( o qoe he peior ) deixar li-
vre o campo ao despotismo para levantar sobre os destro-
ços dá Liberdade os patibulos da escravidão.

^ Supponhaüíos , porém, por hum instante , que esta Li-
herdade de Impressos , filha do ardor , com que se gósa
qualquer novo bem h he com effeito repreheusivel ; não he
eom estimulam es applicadoti no período da febre , que ella
se ha de corrigir ; porque não he no apse da Liberdade ,
queremos dizer,. nso he ao momento,, em qne se concede
á hum Povo o desafogar-se pela Imprensa , das suas ha-bit naes oj^ewóes , que elle attende â reflexiva sabedoria . eá tranquilla- rasão. Nós sabemos o que Virrrilio di/, , quequando hum Pwm armado ile tições.,, e, de° pedras . e detudo quanto - .he. ministra a oceasiao -encara com hamAncião venerando e benemérito , que íhe falia, deixa dasiinaos cahir as armas, e do peito a h raiva; mas sabemoslambem, qu«-wo. estes autes os brincos'de rmma iruftgi-nação .'.sonha, do queos constantes effeitos dá. experiência.Apesar de.qun.os Portugueses honrao oi aeiu Ancião»,

e à .
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deixarão todavia de dar attençao á hum dos mais venera-
v.ei-s , que possuem , e cujas eans alvêjáo por entre bs Ioi-
ros dos servi gos , dos talentos , e das virtudes, o qual uo
Conciliador buscava altemperar os espíritos inquietos, i E um--
ceria este procedimento de hum despreso da bem publica
sabedoria daquelle honrado Patriota ? Não; caseeoda ne-
tessidade de seguir o forte impulso , que se lhe dera. i E
será eom censuras acres , e conselhos embebidos ne mesmo
fél , que se exprabra , que se conciliará o amor dá Ordem?
g.Será com o mesmo estragador systensa, que se infundirá
o gosta do verdadeiramente bem ? O que pretende encon-
Irar a Opinião Publica deve produzir argumentos mais for-
•tes , do que aqueüea, em que elía restriba ; porque do
«CQtrarío vem logo á lembrança o rifão zs quem não quer
ser lobo', aáo lhe veste a pelle sr ; esperemos pelo monneuto
da remissão , e entretanto deixemos ao Povo este desafo»
go dos males sem coaío-, que soiTrêrão , e talvez ainda
aofiVeui. Será melhor,, em vez úe fazerem carantoo-has aé
espelho , que sempre reverbem em despreso de hum falso»
xeio , que cada hum corrija pela sua parte os coftumes §«<*>
prios., porque he este o melhor meio de fazei? cessar os Iitó-
grasso», e caiar os. Escultores. ,:. -pi': „;'.,'«*;¦¦«

Havendo nós pronwttflfe /«-tm $4 sosso- JM aHteeedeB>
te, transcrever o Discurso y: qwé ^na-; íiessão- do dia 2 i de
Junho ultimo das¦ Oèrtes-' de-ílespa»tei, fizerao -os Dep-re»
lado» da Américas, por isso- que * élIramos paíeceo'muitainteressante, applicavci as eireunsíaieias do Brasil,- e pro
p!'io para nelie $e preveniram os males-, que ha orize an-
kos opprimem as Americas "'Hespanholaa , damos-uos pres-sa em cumprir o prrjmettidd. com Extratos daquelle upíJ»
Discurso, esperasídoofaxer-íiisto hum-serviço grato aos «os-
sou Leitores, t aitt !*'.-,. . ctfs ;«,¦ <r ¦> a;-:..:.'", : í ¦'-,! i-.i A.

Os Deputados das Províncias c!r> ITÜraimar virão com
a maior dòr desvauecereír-se. a? iisongeiras esperanças ,
que sobre a fatura sorte das Províncias, que representâo-,.
lhes havia feito conceber a iqdicaçáo do Sir. Conde de
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DaToreno,.. que as Cortes houveráo por bem approvar, Ua
informação , q«e hontem se. lêo da Çommissão especial

para esse fim organisada , conclue-se unicamente , que he
vindo o momento de se tomarem medidas , que saldado
da ordem regular , curem os males gravíssimos , que ago-
ra se soffrem , e acautelem outros ainda maiores , que
ameação. Bem persuadidos desta verdade, os Deputados
do Ultramar jnlgarião faltar á confiança, que nelles depo-
siíaráo os seos Constituintes , e ás obrigações sagradas,
que lhes impõem a sua honra , e a sua consciência , se
deixassem passar os poucos dias , que restáo da presente
Legislatura , sem instruir o Congresso do estado das Pro-
vindas, que lem a honra do representar , e propor-lhe
as únicas medidas capazes de restabelecer a tranquillidade ,
e de assegurar a conservação e bem estar daquella grau-
de e interessante parte da Monarquia, mantendo a sua
integridade.

• Nào renovaremos eom tudo a memória das causas«
nem o principii e o progresso de huma guerra , que ha
onze annos á esta parte devasta aquellas formosíssimas Re-
gióes; diremos sim que depois de tantos e táo custosos es-
fórços do Governo para mante-las na dependência ;'depois
de tanto sangue e dessolaçáo . nada se tem conseguido;
Buenos Ayres, Chili, Santa Fé, huma grande parte de
Venezuela estão de fado emancipadas •, o Perô invadido-,
Quito em eommoçáo; e huma uova Revolução, e de hum
caracter muilo mais terrivel , do que a anterior, rebento»
já no México.

He pois certo s, que náo só os meios violentos , até
hoje usados , náo tem produzido o desejado effeito , como
também , que aiada quando fosse possível continua-los, Bwé*»
ca por elles se obteria a pacificação absoluta de todo ò
vasto Continente Americano. He mister extinguir os moti-
vos de descontentamento, senão elle apparecerá sempre que
se oífereqa oceasião; huma conspiração suecederá á outra-;
jmuea haverá verdadeira tranquillidade; c os theseirof, da
Nação empregarse-hão todos em manter exércitos numerosos,
única garantia dessa paz forçada , e ephemera. Longe poi*
<3e nos a idéa immora-1 , e irreligiosa de deixar consumir o*
nossos Irmãos com suas discórdias, de as fomentar^ e de
esperar que se submettão á forqa de ruinas. A Nação in-
leira está obrigada á eoiieervação e felicidade' da sua maio-
i;a: protege-la, e realisa-la he a sua primeira obrigação*,
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he a do Congresso, que a representa; * he a dé Gover-
no. que a rege. A' nos somente toca , como tesíamunhas
dos suceessoa , apresentar ao seu exame os obstáculos quese oppoem ao seu gôso.

Nenhum estorvo parece que devia encontrar o re<ri-
meu Constitucional , tão gloriosamente restabelecido na Hes-
panha; elle assegurava a felicidade da Peuinsula, e do
Ultramar; os desejos deste ficava© satisfeitos; e todaviaj,
o resultado prova , qne não só não se tem pacificado as
que estarão com a.-; armas nas mãos, mas que também
se armarão as que já se suppimhão tranqtiiiiaá. Que des*-*
já o pois os Americanos ? Nós o diremos ; deseja o essa mes-
ma Constituição, que deve torna-los felizes', porém i* queno estado a et uai das cousas eonsidéráo como huma bellis-
aima theoria, só praticavel na Península. Os Americano*
são homens livres , são Hespanhoes , tem os mesmos. BI-
reatou, que tem os Peninsulares; conhecem bem esses Di*.
jeitos, e tem bastante virtude , esforço , e recursos para«este-los. {Como pois se poderá esperar que prescinda o dei-
les , e que em paz permanêçáo sem a sua absoluta frai-
eão V i Como exigir, qne arranquem do seu coração as
sementes que alli semearão eom tanta gloria seus Pae» e
seus Irmãos , e que prospérão com a mais poderosa de to-das as culturas , que he o exemplo? Proporcionar aos Ame-
ricanos os meamos bens, que se concedem aos Peuinsiiiá-
res, he o único arbítrio que ha, ou para terminar, ott
paia impedir a guerra eivil. ; E pode isto fazer-ss pelosmeios , que se estão praticando ? Nós acreditamos , que oão.Cumpre confessar qne a Constituição não pôde ¦ praticar-senaquelles Paizes , á náo tOmarem-se novas e eficazes me-d idas , para que os tres poderes possão obrar em sua es-fera, com a energia e prontidão , que exigem á neceesida-
de e conveniência do Estado. He evidente j que huma das
priiicipaes partes da harmonia e artificio deste Código , con-¦iate na immet-iiata responsabilidade dos Empregados pelosabusos, que cpmroetterem no exercício da sua authoridade ,
porque he indisputável que tendo o homem huma tendeu-cia poderosíssima para se constituir acima As Leis, ne-cessita por isto mesmo de hum freio contínuo ',1 

que o re-tenha na orbita, que ellas lhe tráqáo. Inútil foi . em todosos tempos e em todos os Paizes, dar Leys philanlropicas,quando se não providencêa a sua observância por hum po»der enérgico, qüe vele sobre os seus Executores ; iodos m
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CoóVos estão mais ou menos cheios de Leis proícetoras da

humanidade , e em todas as partes se tem visto sempre
os maia horrorosos abusos do poder. Assim , em qi.auto
h«m Empregado' de qualquer classe que seja nao temer riu-

ma immediata responsabilidade desviando-se da errada da

Lei, nada se terá feito à beneficio dos Povos. Une vas.

to assumpto nos offerece este particular?... Convencidos

por hnma triste experiência do qae ternos visto nas l ro-
viíicias da America , recordaríamos ás Cortes as repetidas

queixas, que se lhes tem enviado contra Cheies , qne
tanto cazo fazem da Constituição , quanto faziao da Lei
da? índias, porque zonibáo com o maior descaramento do»
¦eua principaes artigos. Chamaríamos a sna atteur.ao sobre
o dçspreso com qne elles tem visto a divisão dos poderes ,
a liberdade política da Imprensa; o exclamo direito da
Representação Nacional para a imposição de tributos; o
respeito Religioso. com qne cumpre conservar o sagrado
direito da Liberdade individual , e todas an conseqüência*,
que dimaoáo destes principios. Estas não são relações de
viaiantes super&ciaes , nem declamaçóes de Políticos exal-
lados; sao os clamores de 15 milhões de Americanos,

qne lallão ao Corpo Legislativo das Hespanha* , donde es-

perão o remédio de seus males : porque em fim cumpre
dizer com franqueza e Verdade , a America geme debaixo
do enorme peso do despotismo , náo menos agora , qus no
antiro regimen; com esta- diferença , que então sabiao
os Povos , que com dormir tranqni.lamente debaixo da
mortífera arvore da arbitrariedade, qne com siipporem se re-

"banho, de ovelhas , pertencentes á hnm on muitos propneta-
rios. ou como escravos , que devião obedecer cégaraen-
te á seu Senhor , em tudo quanto os mandasse , estavao
«esuros dos ataques da ibrqa , e do poder : porém agora ,
qne se lhe annimciou pomposamente que sao livres , que
com eiies se insta para que publiquem as suas- idéas com
franqueza , a sem susto , que se lhes assegura , qae nao
seráo molestados com tanto que náo obrem contra as Leis
expressas, deixáo-se levar destas formosas apparenciasi,
dão ao seu gênio huma paríe do vôo de que he susceptível,
e no mesmo instante cabe sobre elles a espada da força, e

poder. { Que recursos ficão a estas desgraçadas victimas da
sua creduíidade 

'? 
Correr para a Metrópoli a 200, ou 300

leiroaa dista ate para queixar se , contra os Déspotas...
triste , sobre vão recurso. O Systema de eleições estabele-
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eido pela Constituição , a remessa bienual de Deputados'
da America para a Meírópoii , he outro inconveniente, quenão podemos deixar de manifestar. Duzentos Deputados
deverão sanir dos vários postos da America de dois em
dois annos para formar o Congresso em Madrid : Ocioso
he agora entrar na analyse desta penosissima peregrinação ;tão impraticável he ella á. primeira vista, que be inútil
manifesta-lo. Também náo foliaremos dos enormes gastos
que cumpre fazer para verifica-Ia : não podemos porém dei-
xar de offerecer ao Congresso algumas reflexões interessai!»
tes.

Examinemos em primeiro lugar , a que vem estes
Deputados? Esta questão he mais interessante do que pa-rece: vem concorrer com os da Hespanha Européa paraformar hum Corpo Legislativo, que dê leis a Povos dis-
tani.es entre si A ou 5 legoas. Aggravariamos a notória
illiistraçào do Congresso , se nos pozessemos agora a de-
monstrar, que as mesmas Leis que são boas para a Pe-
uinsuia, não o serão talvez para cada huma das Ameri-
eas, Não haveria coiza mais fácil, qne o legislar, se-se
podésse dar a mesma Lei para iodos: os Paizes : porénrdesgraçadamente assim náo pôde ser : e sabemos que as
Leis de Solon , Minos , Licurgo e Pen eráo entre si tão
dessemelhantes como os costumes e localidades dos povosa quem se ellas derão. j Far-se-háo Leis differentes para eá-
tas íéo distantes partes da Monarchia ? eis aqui hum outro
inconveniente. ^ Como podem os Deputados da nova" Hespa-
nha , por exemplo . dar Leis a Províncias, que não co-
nheeeoi , nem virão, e de cujos costumes nada sabem?
cujos usos", preoccupaçóes , situação, relações que tem,
ou podem ter, lhes são totalmente desconhecidos , bem co-
mo o caracter de seus habitantes? { Querer-se ha que os De-
pulados das Américas formem ps Projcctes de Leis das
suas respectivas Províncias?' Neste caso, ou o resto do
Congresso seguirá cegamente os planos que se lhe propu-Jeet ou não: se os adepta, então para que he faze-los virde tão longe , separa-los da sua pátria , isola-ios de seus
Concidadãos, dos quaes deverião receber os Conhecimento*
mais interessantes ? senão adopta, a proposta dos Projtotos be verdadeiramente iliusoda.

CONTINUAR-SE-HA.
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NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

ExTH.-iCTO do Moknikg Chromcle.

Entretanto qne a França , Inglaterra . e Áustria nu-
trem no seu seio Jornalistas , a tal ponto prostituídos , que
advogáo a escravidão da raça humana; Apologistas arden-
tes do poder absolnto , e até mesmo do atroz despotismo
du Turquia , alliciados para dar ao inundo huma falsa ,
e caluiBujosa idéa dos Povos , qne ultimamente -intentarão
a reforma de seus antigos Governos, para os fundar nos
principios de equidade , e de reciproco interesse entre os
Reis. e as Naçóes , não podemos nós guardar hum si-lea-
cio, que nos pôde ser prejudicial. Entre os papeis Inglezes
o — Curier — he hum dòs que contém maior numero de
artigos injnriosos , iosnltantes e calumniadores contra a Hes-
panha , e Portugal. Seus Editores esquecerá o se que a Hes-
panha e Portugal forão os Baluartes , que defenderão a
Inglaterra -, qne o valor, e constância destas duas Naçóes,
coadjuvadas pelas Tropas Inglezas , salvarão a Gram Bre-
tenha da horrorosa tempestade , qae a ameaçava , e que
ella tanto temia: este esquecimento indica crimitiosa ingra-
tidão. Quando Buonaparte mandava toda a Costa desde o
Neva aíé á Gvecia , a Inglaterra correria imminente peri-
go, senão fora o Caracter Hespanhol, e ella tanto conhe-
eeo esta verdade , que ne ninam esforqo deixou de fazer na
Causa de Portugal, e Hespadha, que era a sua própria
Causa. O -Curier— e os seus iguaes devem lembrar-se,
que a gloria ganhada pela Inglaterra restriba no Heroísmo
da Nação Hespaohola e Portugueza-, e atacar Povos, tt
quem o seu Paiz deve a sua segurança , e gloria , he fia-
grante prova da mais negra ingratidão. Se os Portuguezes ,
e og Hespanhoes , se tivessem esquecido da sua Honra, da
sua Dignidade, e da sua Lealdade á Dyuasíia de Bourbon ,
e Bragança, e á exemplo doa outros povos da Europa,
tivessem mostrado huma covarde submissão ás vontades de
Buonaparte, o —Curier— não teria agora oceasião de os-
tentar o seu rancor coutra a Península, nem táo, pouco
estaria na situação de accusa-la de Revolucionaria é De-
mocratica. Náo se queixou ella de tal Democracia, nem
de taes revolucionários nos annos de 1810 a 1814, quando
a CoDsíltniqáo de Hespanha , e os iutiépidos Hespanhoes
formarão os Poatos avançados de laglaítrra. 0« hoje re«.

P
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volBCionarios , erão eotóo chamado* 68 Protettores da Li-
herdade da Europa 'contra Uuonaparte, Maâávkl) os tempos;
nas os Hespanhoes sio ainda os mesmos. O >— Curier— já
s áo crê qwe elles lhe posaáo ainda ser de utilidade ; toda»
lia seria bom não esquecer-se dos Beoeíkios , ¦ qm delies
jecebêrão ; nem seria niáo ter sempre em lenabracça, que.,,
i-.ií seis mil Soldados Fraacezes , pudérão effeittiar hatn de*-
t-inbarqae oa Irlanda , poderião cem mil ter feito outra
tinto na Inglaterra, se aso fossem om Democráticos, e o*
lie vol acionários -Hespajaboes , e Portugueses , qua ansão a
sua Honra , e Dignidade , assim conto amão os- seu-s Reis,

Também a Franca tem dado nascimento á huru eexa-
me , ou batido de papeis chamados Mioisíeriaes , que iriaui-
ftístão , da mais indigna forma, a ia veja , a pérfida, iagrati.-
«iáo , ..e o mais iurinio desejo de' caiucoaiar, tinido á uia-nta
de ajuisar sobre os Negócios dos outros , quando os seus
iáo altamente clamáo poi: huiua refónua. A CSaxeta Ue Fran-
t,a , o Monitor, o Pavilhão Branco , e outros Redactorea.,
çupião «ias Gazetas In/glebas , o que ellas contém contra,
Hespauka , f Portugal , e nada, -tio que nellas ha em favou
destas duas briosa»- Nações , elies de concerto com outros
Jornalistas prostituídos' ao. poder absoluto , ;e tleiüçacloâ .»
aiiüiaçáo de algumas authoridades , rivaí.sáo entre si . qual
ipeihor aíèará. a situação destes heiios -Paizeti. Qualquer
noticia desagradável, por mais insignificante qas gsja , he
logo por estes iuíaiigcs da verdade , e da sua bemfeitora m
jlespaiiha , guindada , encarecida , e deàiigorari-a da.uiapeira
a rnais batata e offeusiva ; parece qus o nea único empeuho
lie degradar e calurnniar a Hçppanha e Portugal , - fazendo
crer á Europa que estas duas Nações estão em estado de
-anarquia, idéa-esta que he só reüalíádo das éitm ex tirava-
gautes iiiiagiaaçóes , ou melhor, -das suas malvadas iateo^
çóes. Despresacido t» seus próprios Negócios, ialroiíiet»
tem-se á regular or ile seus víbüifios; tem bagtautç facilidade
jiata verem o argueiro noa olhes doa "outros , sem yere» &
irave um sem. ícohrmü^oii-UÀ.*) ..

Aviso.
. ; A" pedido do liberal Jaiz de Fora de Villa Rica ,. Cássia-'wo Esperidiáo de MeMo e Mattos , adverte-se. ap Respeita "?©!
Publico que, na.sua Resposta ao. Redactor da Gazeta áo Riu
tie Janeiro, por erro do copisía, se lèç» no tini do parra f. 6. qne
o Lüs»o actual Governo era --> ArwU»cr<itico Aíoíiarquico¦— de-
vendo ser — Monárquico Repre*etrt.iíiv''». —
Ívíú úí jAiih.lii.0. Uà 

'Oi'l*il,i.,i4 
A/ii Iii O iii. iii.-A . & GáiiCSZ.
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Extuactos do Discurso dos Deputados Americanos

nas Cortes d» Madrid , continuados d. Pa-
¦S ;..- ¦ . , GI.NA-68 DO NOSSO N.w V.

". 
Para se evidenciar o que dizemos, cumpre lembrar-

¦o,Ji da marcha destas duas ultimas 
^«™»<*™

Ziecto de Lei se tem podido fazer extensivo A aquelle*

Se? i Mandarão que" se aggregassemalguns Amenca.

Zpara que estes subministrassem as uot.cms necessárias ,

a Vm de que as Leis fossem análogas aos costume» , e

*£*££ do No,o -tado, < Ma,,oe *"•£%£

ge demonstrarmos , que estes mesmos Depatarf.nao podem
convenientemente legislar para as ^K^T^^Z,
ge esta verdade, até sem muitas ™*f™'^a***
ErüDÓe algum projeto de Lei , segundo a Constituído ,

£vem verificara três Leituras antes da tua - duediuo •,
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neste intervallo- as Províncias fazem pelos -papeis 
públicosas observações y que jujgão opporíunas ,_ e se opressão' ádar clar-vza á matéria muito» Escritores, que por isto mes-

mo faciütão aos Sábios Deputados todas as proporções paradeliberarem com acerto; de maneira, qne se pôde 
''sem 

erro
dizer, qne as Leis-:feitas .pelas .Cortes:, são expressões davontade geral pronunciada pelos Representantes do Povo,,
Foi assim , que se víráo chegar de todos os Corpos e Di-visões Militares ¦ muitas. dbserva.co.es ,- . que . se. liarão pre-gentes para a discussão da Lei constitutiva do Exercito :íbi assim que se repartirão pelos Deputados vários Impres- ¦
sos," para que melhor se a-p»ÍTOÍasse a questão dos Senho-
nos, constituída em diversos pontos de vista, segundo asidéas e opiniões dos diversos Escriptores ; assim finalmente
mo ha projecto algom dè Lei apresentado áá Cortes, so-bre o qual se náo publiquem mais ou menos reflexões. Ac-cresce: que todas as Províncias da Península tem eomple-ta a mm Refmmmú&-qâor^.:Ah .quatro -.em .quatro» dias po-dera os Deputados receber noticias e íbstrecqócui dos seustjntorgaotçs , tirarem-se de quaesquer duvidas -, é ao tempoda decisão, falíare promover as questões, com aquelles«ades , que wo-»®^ também
tem á mio os Arquivos e Oficinas, para se proverem-tios documentos e noticias , de que podem necessitar , a»meflm íemp0 qne m üítraH!arÍB03 vivem isolados , e á.milhares de fegoas dos seu.»- eümraitenttós 4 ,.e- «o propof ,ou votei sobre hmm Lei. procedem: com. a dura incerteza'-se ferão lmmMm$.f',etm>mM tle hnm bem ás suas Pro-via cias. 52

Além de todos estes inconvenientes , ha outros nãomenos graves, que se apresentio para a execução de va-mm.'artigo.* Consüta-dtaaèis; nós, só-, itídicáreins» afea** dosmais racommendaveis. O Artigo 308 da ConslHtwjio. prevkJ», qne, qMisdoi a segurança.' do Estado o exija, pode-m.q as Cortes suspender as-; formalidade*, prescriptás -mm
a pralo dos deliaqueates , formalidades que são a salva-,
gnarfeatrja segurança pessoal. Supponhamo* que chega este«aso. na America, -somo effeetivãmente chegou, em hum
perigo uomiDente de romper àtraa nova Revolução; ; réeor*rer-se-lia ãs Cortes para» que usem desta deUcadnstaa fo*«uldade ? c> deixeí-se-héo correr as cousas como vão , o»•jsar-se-ha este recurso por alguma authorida.de das da,America,, -que faqa M .««n-., das. Cortes «ra bata mmmfy*
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So de tanta conseqüência ? Náo ha ir,eio entre eefes tres
caminhos, nem he fácil discernir qnal he o mestas ruino»
so. Recorrer ás Cortes, he inatil . he o mesmo quedei-
xar vir todo o mal destruir o estado , sendo o remédio,,
em ta! caso, momentâneo; i de que serve , qne no fira
de dous annos outorguem as Cortes a necessária suspensão ;
se já talvez seja fora de tempo, havendo já principiado a,
Revolução ? Se em circunstancias tão petigosas náo se
tomão tae3 providencias , destróe se de facto huma das ar-
mas mais poderosas , de que pôde valer-se o Governo noí
«líimos recursos , e constituem-se os Povos na triste ne*
cessidade de ver o golpe destruidor , sem o poder evitar.
Deixar que as tomem , como de facto tem tomado , os
Chefes Políticos, he entregar os Cidadãos ao mais atro»
despotismo, he priva-los de todas as vantagens do Syste-
ma Constitucional , he , finalmente , estabelecer hum ays-
tema mais próprio para destruir, em pouco tempo, todas
as Authoridadeg constituídas , todos os Cidadãos prmeipaes r
n'hnma palavra , he pôr tudo em anarquia e desconcerto.

Com bastante dòr estamos vendo a America privada
de hum dos maiores beneíicios do Systema adoptado , que
he o estabelecimento dos Governos de eada Provincia; tal
vez porque se acreditasse , que esta espécie de isolação ,
sem huma Authondade Suprema immediata, que uniforme
a marcha das Authoridades , que pela Constituição devem
ser iguaes entre si, causaria necessariamente divergência
em suas resoluções , prejudicando a harmonia, e união
tão necessárias em qualquer estado. Seria fatigar demasia-
damente a attenção do Congresso o refirir excessos , que se
commettem por esta falta; — No exercício do Poder Judi-
ciai apparecem náo menores difficuldades; bastará expor á
¦consideração das Cortes a necessidade, que á cada passo1
occorre de se resolverem duvidas da Lei na decisão dai
Causas Cíveis e Criminaes , que sempre exigem hum pronto
despacho, i E quem ha de resolver estas duvidas na Ame-
rica , quem ha de interpretar estas Leis ? ; Deve confiar-
se esta faculdade dos Chefes superiores, ou dos Tribunaes?
Ambas estas cousas são absurdas, ou pelo menos destrui-
doras do Sygtema estabelecido. Com effeito, o Magistrado ,
que commetter a mais escandalosa infracção da Lei, pela
Lei náo pôde ser removido, senão depois de dois annos ,
isto he, depois de muitas e repetidas queixas ás Cortes
na Europa, depois de muitos diflicultosos passos dos habir

f 2
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tante» tio ül tramar , que por força deve» sofrer inauditos
attentados , em quanto requererem hum. tardio.' remédio.

Sobre todas estas reflexões , que manifestão o grande
embaraço , ou para melhor dizer , a impossibilidade em
que se acha o os Poderes para obrarem na America, como
convém ao Estado, ha outras considerações, que em nosso
parecer, devem variar a marcha , que levamos. Nas pre-
sentes circunstancias , as partes da Monarchia tendem á
huma mutua separação; as Américas n® pé , em que es-
lão, náo podem subsistir em pas* , caminhão portanto ve-
lozmente para a sua raina , apesar das luzes do Século. >-
Ellas nem retrocederão , nem renunciarão os seus nobres
desejos de sacudir hum despotismo ignoininioso , e ainda
que conhecem o eminente perigo de se aniquilarem , ou de
cahirem nas máos de hum Déspota Nacional , ou Estran-
geiro. — Por outra parte os Hespanhoes Peninsulares, que
não ignoráo os seus verdadeiros -interesses , percebem nas
Américas hum escolho , em que naufraga a sua felicida-
de; hum manancial abundante de prejuisos em todos oa
sentidos• e finalmente huma carga pesadíssima , que segundo
a marcha principiada e seguida , terminará por debilitar
o corpo político , on quando menos entorpecerá todos os
seas progressos.

Supponhamos , por hum momento , posto em pratica
o plano de huma Representação nas Américas , que por
iodas as rasóes expandidas julgamos necessário • è podem o*
Americanos appetecer hum plano de Governo mais liberal ,
melhor constituído , mais econômico , e mais análogo ás
idéas do nosso Século ? Parece que não. Regulada a nova
Hespanha , pelo Plano, que apontamos , pôde então de-
«envolver todos os seus recursos , sem o menor embaraqo;
.¦caminhando ao alto gráo de prosperidade de que he susce-
ptivel , não fica exposta ás convulsões diárias de huma
.Republica ; e prevenida, por todos os meios imagináveis ,
dos bens de hum Poder Execntivo , que tendo .sobre si a
censura do Rey , e em caso preciso , também a, das Cortes,
náo pode durar , senão em quanto for bom. Por todas
festas rasóes devemos crer que os Americanos se interessa-
ráó em conservar este Governo ,• náo he huma simples
theoria, porque á vista do Congresso está o exemplo do
Canadá , que podendo ligar-se com os Estados Unidos, não
o fez , julgando melhor o Governo de que agora tratamos.
«-Efnão he evidente, que raadando-se a marcha, « me.^
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dendo-sè aos desejos dos Americanos , também se mhdão os
interesses ;!os Peninsulares. Estes em tal caso receberão dai
Américas todos os bens, que dellas devem esperar, veráo
alli segunda Pátria , interessar-se-hão ua sua liga , do que
resultará , qae ambas as partes da Monarchia propenderáó
naturalmente para sua eterna união. Em nossas mãos esta
lançar os fundamentos desta, grande obra. i E não tememos
a exprobração da posteridade se omiítirmos ou recusarmos
as medidas, que dictão a rasão universal , a verdadeira
política , ». justiça, e a decência publica ? < Não «omo»
nós responsáveis ás geraqóes futuras e presentes pelo san-
gue doi nossos Irmãos, pela separação dos Povos , pela
secção da Monarquia ? ... Certamente que nos não lemfcra
hum melhor modo de desempenharmos cargos tão graves.

Nós os Deputados do Ultramar estamos persuadidos ,
de que para as nossas petições, devemos unicamente con-
sultar as imperiosas necessidades dos Povos , e aítender á
prosperidade da Associação política; isto he, ao primeiro
objecto , que se deve propor todo o Governo, para ser
justo, permanente , c respeitável, e para obte-io devem
ceder quaesquer embaraços, on inconvenientes. Felizmeute
passáráo-se já esses tempos , em que as Nações erão con*
duzidas á ser victimas de principio» isolados, on meras
theorias ; já náo se escutão sem horror as opiniões daquel-
les , qne querem salvar, estes princípios , ainda que pereça
o Estado ; e no seu lugar substituio-se com verdadeira
Sabedoria o axioma liberal e philan trópico, de que as Leis
se formão para » felicidade dos Povos , e não os Povos
para serem sacrificados ás instituições. Náo he todavia a
nossa situação tão terrível, que nos ponha neste ultimo
caso que solíreriamos com resignação , senão podessemos
harmoniar os meios de salvar a Pátria com as Bases de
huma Constituição , cujos princi pios estão comnosco identi-
ficados. He verdade que ás medidas que propomos, não es-
tão nella marcadas : <; mas como se poderia ao tempo em
que este inextimavel Código se formou prevenirem-se todos
os casos e circunstancias em que podia achar-se a Nação ?
Nem he dado aos homens profetisar , nem he possivel pre-
sumir que a intenção dos Legisladores seja despojar a
Nação do direito itnprescreptivel que tem á sua conserva-
ção, nem da Soberana authoridade, que lhe compete fará
dar a esse fim todas as providencias , quaesquer qne sejão,
nos casos urgentes . peremptórios , e extraordinários. A quês-

f 3
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íáo portanto só consiste, e deve reduzir-se à resolução deste
problema. — O bem do Estado pede com urgência,que se lo-
inein medidas grandes e extraordinárias? Cremos que sim ,
e temos já exposto alguns fundamentos da nossa opinião
omittindo muitos outros para náo canr;ar a attenção do
Congresso , a cujas vistas não he oceulta que a maioria
da Nação se está despedaçando , e que os nossos Irmãos
afflictos lev&ntáo 03 seus olhos e as suas mãos para nós
implorando dâ maneira a mais terna o remédio de se na
males,. ¦ .,

Reflexões,

Quando nós traduzíamos e extractavamos este Discar*
so , no qua! se iocáo muitas .das, nossas-circunstancias ,-e
que por isso mesmo o julgamos digno dos nossos Leitores ,
persuadidos que os homens sáo sempre sufficientemente ma-
duros para ouvirem ©s seus verdadeiros interesses , com.
tanto que lhes sejão apresentados com clareia, c de.hnma
maneira , que não faça nascer suspeitas de egoísmo , veio-nos
ás mãos o Semanário Civieo da Bahia' N.° 35 , em que o sen
Rctkctor , mais por condescendência para com Portugal , do
que por amor ao Brasil , ou ao verdadeiro bem da Nação to-
da , pretende- que as Cortes devem celebrar-e© em Lisboa, Â
intenção do Redactor he atacar a grandeza do Brasil ¦; mas em
vez de progredir em ordem , elle o faz com tal populaça-de
idtías ( seja-nos permittida a expressão ) que eahem hnmas
sobre outras. Negando a congruência e identidade de eir-,
constância, entre o Brasil e a America Hespanhola ( iden»
tidade que existe ,. com a differenea , como já dissemos,
que aqui he preciso prevenir males , e ¦ alli re media* los pa-
ieee fazer de Alexandre » cortando cem o golpe s= náo
sáo as mesmas ss o nó Gordi© , que não soube desdar;
c. evade-se sem mostrar-nos a desigualdade , que encontra.
Depois passa á fazer hum contraste de Portugal e Brasil
( e comparações sempre forâo odiosas > para dar aquelle
ioda a superioridade. Ver homens , que tomão a penna t
aão para mostrarem os direitos do Paiz , cm qne vivem ,
nas para provarem «pe este Paiz não tem direitos , he'!<
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certamente huma descoberta muito nova; se confrontamos

porém o, peso das suas rasóes , com as dos Sábios Depu-
tados Americanos , e se nos recordamos do que ^crevèra
o Campeão Portuguez ( que trasladánms no nosso N.u IV)
«uppondo o Throno com assento no Brasil , todos os seus
argumentos tornãose de nenhuma preponderância.

A guarida para onde se refugião todos os detractores
do Brasil , he a sua immensa superfície de 600UOOO le-

eoas quadradas , com huma populacho de homens livres
menor (como elles dizem) de 3.0OQU00O , e vangionosos
exclamáo : que Portugal tem 3:0OOÜOOO de homens livres
em huma superfície de 3UC00 léguas quadradas. Mas nao
se recórdão que Portugal tem chegado á sua madureza ,
e já nào pôde crescer; que o Brasil situado na mais feliz

posição , enriquecido de todos os dons da Natureza , co-
meça agora a desenvolver-se ; £ e quem sabe á que ponto
de grandeza chegará ? Quizeramos com tudo perguntar,
se nesse estado de superioridade de Portugal , em luzes,
forças , população , e industria poderia elle reconquistar o
Brasil dissidente , se este mesmo não preparar a sua rui-
»a, pela sua divisão , e pelo ciúme indiscreto das suas
differcntes partes ? O outro argumento contra o Brasil he
todo fuudado nos abusos do antigo governo , e para elle
subsistir cumpre que o novo Systema labore nos mesmos

princípios desorganisantes , quero dizer , que nao reüna as
euas partes , não estreite suas relações , não forme hum
systema de harmonia entre todas ellas; e pelo contrano
fomente o espirito de isolamento , que até agora existia.
:E nâo devemos nós esperar algum beneficio das novas
Instituições ? Argumentar com os defeitos antigos , he dizer

que elles devem continuar com o actual esperançoso sys-
tema. é Leis fixas e permanentes , liberdade de imprensa ,
liberdade politica. segurança pessoal , igualdade da Lei ,
não influirão nada para o augmento da População do Bra-
gil . que aliás offerece grandes proporções para grandes
estabelecimentos , que já Portugal não offerece ? Também
não he menos notável a rasão , de que havendo na Euro-

pa huma Dieta , para onde se mandão continuamente De-
putados , cumpre que as Cortes alli se celebrem, para es-
tarem mais á ponto de observarem os resultados delia ; he
isto o mesmo que dizer S3 mettamos-nos no Volcão, para
observarmos o .Volcão ss porém a sorte de Plínio deveria
ter intimidado o Redactor. Qualquer outro julgaria ser
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mais conveniente , que ellas estivessem fora do alcance dassuggestóes dos Bárbaros , que procura» abafar os §yst«maa.Liberaes. Exércitos não são pássaros , que venháo "pelo ar*
nem se segue que estabelecidas as Cortes no Brasil , fiqu©
Portugal sem defeza, pelo contrario , quando o Throno
aqui esteve os Portuguezes alii se defenderão da mais íer*rivei invasão, fazendo prodígios de valor, que os eferuisão
na historia; nem os Agentes Porluguezes ficáo privadosde communicar ao Governo de Portugal as causas de re-
ceio , e as necessidades de cautela. O motivo que dá oRedactor das ínstaacias , qne a Inglaterra fazh para queo nosso Rei se mudasse para a Europa, cremos, e crêm
todos , que he mais engenhoso, que verdadeiro. A Política
Ingleza tem hum modo differeníe de ver os objectos: ellaextende as suas vistas mais longe , do que á hum-limitado
presente. Diz o mesmo Redactor, que não possue o domde Prophecia para ver o que sueeederá , passados 40, ou50 annos: com tudo , qualquer que dos feitos presentesalonga as suas vistas ao futuro, ainda sem grande cabe,dal de Política, reconhece as tristes conseqüências, quese vão lobrigando da falta de união das Províncias do Bra-sil entre si; falta que aquelle Escritor náo~~qlíèT~pèTcèber,
talvez para náo ser obrigado é descer da sua opinião tãodesfavorável aos habitantes deste vasto Continente. Quandoo Escritor em huma causa tal , quer regular-se por outramaneira, que náo seja huma verdade , ou hum principioevidente , está certo de perder-se: não se pôde conservar aiimao necessária em iodas as partes do argumento, paradar-se-lbe huma sabida incontrastavel , senão tendo-se sem-
pre esta Bússola sob os olhos; nem memória, nem itsrai-
çao a podem supprir: a primeira falta-lhe, a segundatrahe-o, e então dizem-se destas: a a Revolução da Bahiaseria considerada corno a de Pernambuco. em 1817, se El-Rei a nao approvasse. =. Eis aqui destruídos os princípiosestabelecidos pelas Cortes; aniquilados os Direitos dos Po-vos, ieita a satyra soJemne das mesmas Cortes, que ap.
provarão os procedimentos da Bahia , antes de saberem daapprovaeao do Rei , c não menos censurada a condueta
gerai de 1 ortugal, só benemérita, segundo os princípiostio Redactor , depois da approvaçào do mesmo Rei!!He para o bem geral da Nação , e náo para o en.
grandecimento das partes delia, que os Governos se deveraestabelecer, e systematisar. Nós náo devemos tratar o©
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Congresso do interesse de hnra dia , de hum anno , nem
ainda de hum século : devemos tratar da Posteridade ; o
homem ..áo pode fazer nascer circunstancias convenientes
aos seus desígnios; mas tem o poder de tirar partido das

que se lhe apresentão : este he o momento em que deve
cimentar-se a boa fé , a solida uniáo, e a verdadeira hon-
ra. Para julgarmos desta questão, a mais interessante tivi
vez que se tem offerecido em Política , he necessário aba-
trahir-nos de todos os prejuisos , de todas as perlençoe- ,
e armar-uos do rigor e exaeçáo geométrica. Já nós tinha-
anos ouvido o Governo da Bahia chamar oficialmente as hum
monstro em Política s= os dous centros de huma mesma Mo-
narquia. Esta proposição assim descarnada-parece merecer
algum crédito: i mas 

"não 
será licito perguntarmos , se os

dous centros ( quando legalmente estabelecidos , e com, as
suas devidas relações ) náo são mais análogos á dous Rei-
nos , que a máo do omnipotente separara com tantas Ie-
«oas de permeio ? < Ee menos monstruoso por ventura des-
«nir as partes de hum centro natural , para as ligar á
hum centro immensamente remotoJL-Alé» de que ,—nua-
existem em toda a Natureza centros subordinados , orde-
nando-se os grandes systemas de outros mais pequenos , e
estes de outros mais simplices, até appavecer hum perfeito
e bem regulado todo ? A Bahia acestava á hum outro ai-
vo . mas enganou-se na expressão : temia, como nós tam-
bem tememos, a independência e desunião do Brasil, ma»
expendeo o seu receio de huma maneira , que pareceo por
aquella vaga asserção cohonestar hum ciúme da Metropoh,
«atacando o principio de hum centro ( em qualquer parte
que seja ) no Brasil, subordinado ao centro absoluto em
Portugal , recommendava o célebre systema da Harmonia

prestabilila , que só pôde existir nas idéas de hum Phllosofo
engenhoso. ,

Como pode hum Reino tão extenso , e tao separado
crescer em respeito, em força, e em gloria, sem reunir-se

primeiro cm si mesmo, para reunir se melhor com a Mae
Pátria? < Como dar estabilidade e forca á esta união,
deslocando todas as partes , e accendendo ciúmes entre ellas ?

i Que males Dão vemos nós já resultar deste systema de
desmembrarão ? A rasáo, e a ordem universal das cousas,
o exemplo de todas as idades nos dão sobeja massa de ar-

gumentos para concluirmos , que este Continente não pôde
já mais estar em huma dependência absoluta do outro Coa^



( 70 )

.ineote ; _ a grandeza, dá Nação exige , paira cooservaç-Be
e crescer, que , ou a Sede do Governo seja no Brasil ,
gosando Portugal das vantagens, qne mencionámos no nm«
so Num. IV. ou qne o Brasil tenha ímoi Governo central
sen subordinado e sanccionado por aqnelie , e apertado com
iodos os laços do Commercio, uniformidade de Rito c de
Jjingiia , e com todas as prisões, de parentesco; .não ba-
verá castigos. que. náo mereça o homem , qne abandonar
liui-ia occasiao tio útil e preciosa para estabelecer a nossa
união debaixo destes princípios,, e de maneira, que ella
dure eternamente , e que nossos filhos goseni em paz os

Tens . que lhes deixamos. Estamos bem longe de qnererofender a ninguém, náo. somos de partido algum , mas
não podemos.deixar de dizer, qne todos aquelles", que abra-
çáo o systema da dependência absoluta do Brasil, -devem
mt classificados ou como homens interessados , qoe não me-
recém confiança, ou como homens fracos, qne náo sabem
ver, ou como homens de prejuiaog, qne não querem ver:
ou finalmente como egoístas-, que náo se lhe» impprtão com
o$ males futuros do, seu ¦ Paiz , e que portanto náo lhes

.faz. peso-a s?mente de huma guerra civil., e a ingerência
maliciosa, que nella podem ter Potências inimigas da Civi*
lisaçáo, prosperidade, e grandeza deste rico Continente. Se
esta opinião ,. filha . da franqueza, qne hoje se nos petmit-te, e'aaítioma da por milhões de circunstancias , que se
fazem bem patentes., for taxada de perniciosa -á Causa Cons-
titncionaJ , que defendemos com todas as nossas força* e
potências , com. mais rasáo taxaremos de perniciosa aqnel-
Ia, que exchie hum centro no Brasil, porque he impossi-
vel , que da desunião, das partes de hum todo, náo resui-
te a sua. total desunião, e porque todos sabem a máxima
de Machiavei , ou do Despotismo áj dividir para reinar, «a

Á Constituição do Estado deve ser hnmã só : eis a
eadêa. principal", .eis. a grande forqa, que deve átírahir',. e
ligar os dous centros ; porém fazerem-se as Leis ecóoomi-
cas.do Brasil em Portugal; hirmos buscar o remédio dos
«ales , que sofremos , 4. 2 ou 3UÓ00 legoas dé viagem jesperarmos- -seis. mexes para termos huma providencia, que
quando chega, experimenta ainda obstáculos , parece-nos
qne isto dentro de pouçós annos será considerado como hum
jogo infantil. Dar-se-nos huma Constituição, cuja Base
principal, he a responsabilidade dos Funecionarios públicos,• estar em huma distancia immensa a força oppoeníe á



4/,

( 71 )

èxorbHaqão destes Funccionarios, parece-nos hum systema
engenhoso sim , mas pouco praticarei. O Poder Executivo ,
quando muito distante do Legislativo , abusa sempre da
foiça , porque he de sna natureza reagir sempre contra o
freio das Leis; e se pela extensão do Brasil , suppondo-se
nelle hum Poder Legislativo, os recnrsos nunca, serão,
como devem ser , prontos e óbvios , quanto mais tendo
nós de os procurar em Portugal. Queirão os Ceos , queos nossos Deputados no Soberano Congiesso teu hão enee-
tado os seus trabalhos , fazendo os possíveis esforços parase apertarem todos os vínculos ffe^iun^^
Liberal Coufraternidade , para que tendendo todos ao grau-de fim do nosso Pacto Social , mutuamente nos ajudemos ,como as peças de huma grande Maquina, sem nellas íhi-
xarmos escabrosidade que tolha o seu movimento, e des-
organise o seu mecanismo.

Desgraçadamente ainda, no Brasil não colhemos todos
os fruetos da nossa feliz Regeneração , que parecem estar
ao nosso alcance , por isso que está muito longe de nós
quem póde fisealisar a infracção das Bases, que todos os
dias se commettem. Aproveitemos o presente para nos ser-
vir de guia no futuro : não despresemos a philosophia da
experiência. O prazer com que os Povos se arearão vendo
quebrar os seus antigos e vergonhosos ferros , vai pelo tem.
po dando lugar á meditação dos bens , que já podiào go««ar; as diversas Authoridades que os chamarão á jurar a
Constituição e suas Bases , quasi todas conserváo erguida
a mesma vara , que os ferio terrivelmente. Não he possi-vel, que arripiem a carreira os que virão soltos os seus pas-«os; mas cada obstáculo, que encontrão na marcha da sua
preciosa Liberdade he hnm dispertador da sua justa des-
confiança; qualquer erro, que agora commettermos , será
como as letras abertas na casca de hum joven carvalho,
qne crescem com elle, e a posteridade as lê em grossoseharacteres; evitemos incêndios, que o futnro parece quedeixa entrever. He indubitavel, que no Brasil , assim co-
mo em toda a Europa , e em todo o Mnndo , exigtèm
partidos oppostos ; he indubitavel que quando elles se de-
batem, apparece sempre huma terceira facção , que apro-
veitando se da necessária debilidade dos primeiros combateu»
tes , leva quasi sempre a palma. Fujamos de que appare-
ça hum Breno , que pondo a espada na balança gfiíe «
Vas yieüs esseís Â união faz a força do Brasil : os nos-
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soa conhecimentos crescerão; a nossa 'população avultará;
e os nossos recursos avigorar-se-íiáo. Rogamos por tanto aos
Nossos Depulado» , que refiietão sobre esta passagem ex-
trahida de ímm sábio Escritor : tz O saber do homem de
Estado consiste em fixar ó verdadeiro ponto-da felicidade
e Liberdade : merecerão as recompensas de todas as idade*
os homens, que acharem o modo de hum Governo próprio ,
para produzir a maior somma de felicidade individual con»
o menor gráo de sacrifícios, s

SOBKE AS BEÇENTES NOTÍCIAS DE MOÇAMBIQUE.

Quando o Siir. Bittãnèõuft"disse no Soberano Gong-ress©-^
de Lisboa , fatiando sobre os males da sua Pátria causa-
dos pelo General Síokler, qne era tempo de se acabar com
os Capitães Generaes , nós dissemos.: qae elle faltava a
linguagem de todos os Povos da Monarquia Portuguesa.
Seguio-se á leitura do seu eloqüente discurso . a do Siir.
Parenti na presença de El-Rey , dando conta dos motivos j
que obrigarão a Provincia do Pará a eleger hum Governa
Provisório ; e nós acrescentamos, que quasi todos Gover-
«adores do Ultramar, seguindo aquella mesma antiga car-
reira , eráo inimigos natos da Constituição ; mas que se-
rião opprimidos pela opinião geral táo altamente declarada
contra eil.es. -;

i A'Lista dos Regos, Rubi os , Castros , Tavares., São
Paios &ç. &c. devemos acrescentar o nome, para sempre
odioso, de hum Britto Sanches,, que na longínqua Provin»
cia de Moçambique fazia mais pesada a vara da sua Ver-
Tina, opp.ressáo , .ou porque era diflicuitoso o recurso da-
qiieiits Povos, ou porque eráo táo enormes: os seus atten-
tadps , que se não aereditàváo. i% ignorava O: antigo MU
Eisterio que elle unido á Guedes (Ouvidor) ,e a Lace
(Secretario, do Governo ) destruiáo em vea de edificar, op*
primmdo Cidadãos beneméritos .contra todas as. Lois da Mo*
«arquia ? 6- Náo chegarão ao conhecimento do Governo , até
por nós mesmos, apresentadas , as bem fundadas queixas da
Doutor Lima Leitão , a quem elle persegui©., contra todas aa
Ordens, e só. tez passar ao seu emprego de Physico Morde
Côa . quando riiaito bem lhe pareeeo ? -* Mas cahio-o perver»
so; o Povo exasperado installou fangi novo Governo t debaixo
<?» í^aideiicia do Bispo . para que deste modo se adoçasseni
os males-daquella Província. ¦ *.'V;

RíO .OE J^Sfilfto. Na TlfP. ..BE ..MOfiEIBA ,. E G'ARCE&,. :''
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REVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

15 DE DEZEMBRO DE 1821.

Redire sit nefas.
Horat. Liv. v. Od. ii.

CORRESPONDÊNCIA-

;, ("Sabará 22 de Outubro de 1821.)

Na Gazeta, do Rio de Jaueiro, N.° 94, declara-se:
qtie a Installaçáo do Governo Provisional da Provincia de
Minas Geraes , sem que se esperassem os Nomeados para
opinarem sobre ella , acceierada pelo ajuntamento da Tropa,
fôra hum Acto desnecessário , promovido por princípios
subversivos , * effeituado menos pelo zelo do Bem Publico,
que por hum espirito de -- Ochloeracia.«-

CONTRARIA-SE.
• .. ...».:.'..-.'.. docebo

quid deceat, quid non, quo virtus , quo ferat error.
Horat.

A Installaçáo dos Governos Provisionaes , authorisada
pelas Cortes ao Decreto de 18 de Abril, era, depois de
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jurada a Constituição e suas Bases, hum Acto necessário n
corno de accessão, e de identificação ás idéas geraes. eáReforma Constitucional do Governo da Nação. Se o'con-*
senso individual fôrma o todo do corpo colíectivo da Na-
çao, qne, para mover-se, exige,'como mais forte, o dãmaior parte , todo o Cidadão honrado e benemérito deveaddir o sen voto á boa Cansa , e huma Provincia inteira .'se todos os seus habitantes forem honrados e beneméritos 

'
devendo ser huma , e individual a Pessoa Moral da Na-
ção. " "

A conservação do Governo antigo na Província deMinas , e em todas do Império Portuguez , era diametral-,
mente oppostà á referida Reforma , e só ao - Corcundis-
hio - poderia agradar , por não ver baquear de todas ass
partes o vaeiflaote edifício do Despotismo , o qual sendomais activo nas Províncias e Lugares remotos , também.nestes já expirante faz coúvnko os maiores esforços, parareviver, e satrapear ainda,-.-...¦.' " '

rI endo -os Portuguezes Europeos nossos Paes e nossoslrmãcs estabelecido..a «apta Constituição , qne juramos adop-tar, manter, e guardar eom'affinco inabalável, £ poderia-Bios- permanecer no servilismo e na indignidade , á quecom oppressòes e injustiças incríveis nos 
"tinhão 

reduzido?
ílodfcnamos os Mineiros, o Povo da Montanha, não«dnenr aos generosos sentiiwstos da Nação toda, e con*ímuat á ver indiferentemente cortarem as nossas arvores ,
para. colbereift osíruetos ?'<¦ Sé a.dissolução 'de hum Gover-no nao he má , senão quando oa. o .novo he peior que oantigo, ou á transição de hnm'para outro he''época .de<.-si.aHiid.adea., não ¦ evadi-mos ¦ nós de péssimo para optimo-em essência:, e com a maior ii-aoqtiillida.de ? <• Como o Go-vereador , Representante .do Rey ,' podia ter mais auíhorí»«ladeado que quem lha? outorgara ?

Sita , está depositado'nas mãos ã.e' Rey ( do Nosso-Adorável ívey )..0 Poder Executivo,, eircunscripto erq" limi»tes impretenveis pelo Legislativo.., j E em que máos estáeste . JVas da Nação , representada nas Cortes actuaes..Japgo a lrovincia.de' JVJiaas assumi© .legalmente a porção-ate totler , q.«e as. Cortes lhe devolverão-, para instáliaro seo- Governo Provisional , subordinado ás- mesmas.Cortes.
O Governo Provisional deve ter responsabilidade Ümaie-omta . s unicamente á„. Cortes..; pois do contrario-se mám

fr:..iãKí-,.i ^„»,.»„i.,..
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síria a Província, á - Status ia Statra — ; uáo igualaria em
direitos a Nação libertada do Feudalistrio *, e portanto Dão
se constituiria membro e parte integrante, e homogênea da
Famiiia Nacional, o que á aviltaria para sempre •- con-
iempta fama , virtutes contemnuntur *¦- diz Tácito : Que
desgraçada herança á nossa Posteridade !

He verdade , que se erigio o Governo , nem concorre-
rem todos os Nomeados pelas Câmaras , os quaes tem de-
pois subseripto de bom grado, para votarem na ma Ins-
íallaçáo , porque a Tropa em armas convocada , soliicita-
cia, e ãeprecada por Cidadãos Beneméritos , que víáo a
Anarquia immioente , e o tecido de intrigas , e subornos ,
(que sáo de notoriedade publicaJ tendendo ao mais teiri-
vel-dos Despotismos na soltura de huip dique, cuja aüii»
viáo , huma vez roto , não ha força , que reprima: a Tro-
-pa em armas , digo , instou, requereo, e obrigou , á que
se installasse de súbito , antes do destinado dia 1.° de Ou-
tubro , prevenindo-se , e obviando em tão adequado ensejo
aos tramas, e maquinações premeditadas, e á explosão
preparada com au ti manha para o mencionado dia. Os Elei»
.tores das Comarcas , que represeutaváo o Povo, o qual
he admirável , para escolher aquelles , â quem deve con-
fiar alguma parte da sua authoridade , acharão se presen-
tes , e livremente sufragarão, vindo assim o Governo á
ser insta liado., determinado, e prescripto á votos do Povo,
em geral , nos de seus dignos Representantes , estremada ,
«• apuradamente nomeados em reiteradas e successivas elei-
çóes. Eis o consenso unanime dos Governados , condição
¦essencial á legitimidade do Governo.

A Profissão das A raias, a Gloria Militar he o prin-
cipal Agente para hum Povo, que deseja recuperar os
seo.* Direitos, e sahir da degradação. Os exemplos mais
terríveis, que nos transmitte a Historia, de Revoluções
Militares são as muitas do Império Romano pelos Preto-

4-ianes¦>*, e coin tudo o movimento começava, e atenuava-
*e no mesmo dia.

A Tropa foi o Baluarte 'da tranquiüidade publica;
tudo cedeo á força irresistível ; e aquella sem algára ,-. e
sem parcialidade por facção alguma, deixou em liberdade
.plena as Eleições , que só foráo insinuadas peta Rasáo e
Merecimento reconhecido dos Eleitores (graças á Providen-
¦eia.:

v -

Náo foi portanto a Installaçáo do Governo da Pro-
or 2
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vincia de Minas hnma innovac;áo tumultuosa '," 
e desneces*

saria ; foi feita pacificamente:, produzida pela necessidade
inspirada por Imina sorte de grito publico, ou de accordo
ao menos com o voto gera! , ou da maior e melhor parte,

jiQiiem e porque faz arguiçóes contra, hum Governo fns-
tallado debaixo do Palíadio da Constituição , e occupado
por Pessoas da mais relevante Probidade ? — Latet -áuguis
in herba. *

Senhores Governadores da Provincia de Minas , alerta...'
A vigilância e firmeza, posto que feroz, do primeiro Cori-mi foi a pedra fundamental nos alicerces da grandeza deMorna. Estabelecei harmonia nas idéas Políticas , fazei uai.-sonos os sentimentos fraternaes da Nação. Exterminai è¦proscrevei todo o espirito ãnti-Constitncional. Apertai' ot•poderosos laços de Benevolência reciproca, entre nós , e osnossos Irmãos Europeos. A Rasáo , a Justiça, e a Modè-*aoão sejão os vínculos , que nos anão. Consolidai a co-hesão , e infrangivel unidade do Grande Império em ambosos Hemrspherios. O Grande Arehitecfo do Universo derra-me sobre vós, torrentes de verdadeira luz , para que como compasso da Rasão e áà Justiça possaes medir e calco.lar a nossa utilidade commnm.

Alijai, e deportai para longe os satellites do Córcun*:íhsmo . e os Gênios malfazejos de pertnrbaqio e desordem.'Keítrem se , corrào , voem , desappareção.-...
Sois responsáveis âs Cortes, da nossa tranquíllidade;dispersai, antes que se 'agplomérem 

, pequenas nuvens.logo qae appareçáo no Horisonte. . ¦

„ Fluctns ufi primo -coépit cum albescere vento
„ Paulatini se se tollií more , et aitiíis ündas
n Lrigit } iade inio consurgit ad oethera fundo *

Vi Ré»- ••' /

Mineiro», não nos deixemos iiludír por Sedudtores è«enractanos. Fechemos os olhos, tapemos os ouvidos-, %
jcjamos 

insensíveis ás subtis e sophisticas insinuações' doMireundismo. Cmdos pela identidade e simpatia de idear.
^rmarernos 

hnro corpo impenetrável; desunidos pela diver-
í,1" 

e aatiPa™a, por nós mesmos nos dissolveremos ein
cornos 

mTiwreis. Ainda q«e a, Constituição emane do Po-,, o nosso apanágio he obedecer; importando acima-deã L-,S,11^de3 e Estabilidade dos Governos o respeito

V^i^Wv
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popular ás Autoridades Constituídas. (Juamo-oos eom adh.mo indefectível aos nossos Governadores . e ás Cortes :.
amalgãmemos a nosm mm a sua opinião.; reeouher.amos
que-sedesvelao pelos nossos interesses. Jatamos no tempo,em que a verdade (como ate aqui foi o erro) será doiui-aattte. Tudo se.abatia e desanimava debaixo da vara doDespotismo; tudo se excitará e vivincará debaixo dos aus-
picios da Liberdade. Poderemos dizer. o que alé aqui não
podíamos: cultivarei o meu campo, desenvolverei a minhaindustria , e ninguém terá direito de me tira» o produclodo meu trabalho.; pagarei ao Estado a¦ protecqáo , qne del.e
preciso , e minha propriedade será tio sagrada como a mi-nha Pessoa; em quaato eu não perturbar a Sociedade ellaBie defenderá de iodo o ineonimodo.

Ahi se na transformação de hum Governo se regene-yaesem também os homens, que elle abrange; se se recti-ficassem os costumes , quando se pimfieáo as Leis , comose preduziriáo facilmente feiices revoluções , e se estabeíe-
eeria a harmonia em todos os membros da Sociedade! Mascommummente só se alterão os regulamentos , ficando oshomens sempre os mesmos. Em huma Época de Regene-ração he recomniendavel e prescriptivel , que cada indivi-
duo trace hum plano de vida , sabiamente combinado , econstantemente seguido , para reformar, e melhorar a Mo-
sal Publica, cada hum em si; com o que alem da igual-
dade de direitos , se estabelecerá , com a maior aproxima-
ção possível , a itiiliv.di.ial ; e com o que se formará eol-keüvamente a Nação de Cidadãos virtuosos , iso que ex-efusiva , e definitivamente consiste a forma , duração , efelicidade imperturbável dos Estados.

A Liberdade (dizia aos Polacos o Cidadão de Gene-
hra ) he como os alimentos fortes , que só se digerem porestomagos^ vigorosos. A Liberdade sem virtude , degenera
em licencia, e cedo ou tarde, em Anarquia , peior que odespotismo.

Senhores , Mineiros. Constituição, e Virtude. Despre-
sai, como a Lua, os latidos dos cães, sopbísinue , contra
98-quaes reíiecíe a imputação de subversivos e ruiaosos;

Et peragit cursum surda Diaima suutn.
Alciat,

g 3
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Extr-íctos no Morning Chronicle:

(CONTINUADOS .DA PAGINA 60 DO NOSSO N,° V.)

A complacência com' que alguns Redactores France-
/es copiáo dos outros , falsos e vulgares insultos contra os
Portuguezes , e Hespanhoes ; as reflexões!, que muitos dei-
les fazem no estilo mais vehemeute e mais insultante; o
modo com que torcem os factos e suecesso» , que oceor-
rem oa Hespanhá e Portugal; as sinistras intenções, que
exhibem nas suas invectivas e sarcasmos contra estes Po-
vos , sáo circunstancias que patentèão a perfídia de taes
Escritores , que tanto mais relevante e extraordinária se
apresenta. quando se considera que alli ha huma censura
previa , e nenhuma Liberdade, de Imprensa. A condueta
destas pennas venaes dá amplo lugar para suspeitas de
huma natureza bem desagradável, e que não deverião cer-
tamente existir entre duas Nações , que devem manter
relações de paz e de harmonia.

Deixemos que nos advirtáo sobre os meios de conso-
lidarmos as nossas Instituições, e de proseguirmos -ua mar-
cha necessária para assegurarmos a nossa felicidade; ma»
não consultamos , que introduzão eismas entre nós , nem
tão pouco que mal encaminhem a. Opinião da--Ji£urepa »
insultandonos de huma maneira a mais indecoròsa , apre--
sentando-nos ae. mundo debaixo de hum aspecto bem di-
verso daquelle , que verdadeiramente nos compete. Mas
sobre tudo , ( e nunca assás o repetiremos ) cumpre lem-
brar-lhes :' que Buonaparte foi para Santa Eiena , porque .
os Hespanhoes , e Portuguezes não quizerão ser escravos;
i-iue Luiz XVIII. foi reintegrado no seu Throno , porque-
os Portuguezes e Hespanhoes forão zelosas da sua indepen-,
descia , e ensinarão o segredo de cortar o- progresso ao-
Conquistador das Nações ; que se a Franqa obteve a sua
Monarquia moderada . foi porque os Hespanhoes estabelece-
rão a sua ; que se © Povo Francez esiá no goso pacifico-
«ias suas actuaes prosperidade?» ,. he isto só devido á Leal»
dade dos Hespanhoes , e Portuguezes para com o seu Rey,
à sua bravura , perseverança , e nobre^ determinação em
não dar o pescoço, ao jugo do Oppressor , á cujos pes-
tildas as outras 'Nações do Continente tremendo se prós-
txaváo ? e cujas mãos beijaváo porflosos quasi todos o*
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Soberanos da, Europa; qu,, finalmente, te os taes d«j-

gt cidos Jornalistas podem contar se e « mesmos no uu-

mero de homens livres , he unicamente porque a Hespa

X , e Portugal, não se qu.zerão contar no numero de

e8CraOSbbservador 
Austríaco , á sombra de hum grande

Protector , ou talvez de mais alguns , escreve em hum

P 2 , onde a Liberdade da Imprensa he ouvida com 1 o -

íor, è he com todo empregada sob o escudo de hum obs-

caridade Methaphysica , á envüecer os náturaes frnctodo

Paiz, e á propagar huma linguagem formada por certos

Diplomáticos , que julgão das cousas , nao como ei as real-

mente!, mas sim como se amoldão ás circunstancias,
«ue os favorecem. Este Redactor Austríaco, que ja cha-

Tou á Constituição de Hespanha estabelecida em Nápoles
"codiro 

da Anarquias he do numero dos que só ainao

rlgnoLcia, e aUavidão, A Liberdade d«.Povos sôa

em seus ouvidos como o trovão ; a palavra Constituição.,

Th* teriler de medo; a de Representação Nacional, o

horrorisa sobremaneira. Não ha termos , que mais suave-
iiunu.iaa nre.ihaet 

senão B poder absoluto B
mente aíTaguem as suas? oies<ías, stuau - y
governo arbitrário B legitimidade fundada no capricho de

hum só B justiça e ordem procedentes da vontade daqeel-

Íes que , U ascendencia%obte o espirito dos Príncipes ,

i fim de empenharem elles mesmos o Sceptro B n huma pa-
íav», todas' as velhas, decrépitas , e 

^™-^^
postas ás luzes do século ; ao progresso do entendimento

Cano; á civilisação da Europa, e â aque«« "iéjmj. t

que tem introduzido nos Governos as idéas liberaes. idéaa,

qne só inspirão terror á homens , que se nao podem pe
anadir qne he chegado o tempo de se governarem os Po-
fcuamr qu« ^^h daauclla 

porque forao¦vos por huma maneira diderentt , uctqui...«. v k

governados ha cem annos. nnrnw „8 
Todavia, não se póde combinar o como e po qne o

Cntier, o Observador Austríaco, e as íxaaeta de 1 »«£

hajão formado esta Siga contra a rasao , a justiça , o sen

SoJcommum , fingindo ignorar , qne os principio, que go-
ra invfctíva-o. forão os que salvarão a Europa (to jugo
* ZaapTr,.', o Mior inimigo da. idéa,Jtta» ,e qae

aecusava os Soberanos da Europa de sh.u.^, «taxado

oecnpar delias. Concluiremos com lembrar ao Obse Vado

esses tempos , em qne a chegada de hum Correio Hespa-

nlol era'olhada na Áustria como a de hr.ni semi-Deos,
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recebido « tratado como hum Mensageiro Celeste enviadoem_ soccorro do Gênero Humano, fecordar-lhe-teaios esmperíodo , em que o por elle chamado = Código de Anar
qmas restabeleceu em ioda a «na dignidade o Império"AuMnac» que a nao serem os Hespanhoes , e os Porta-Kcvclucionanos e Anárquicos . estaria ainda no" , '. .-.«..-.— «. «Ui«,MUH;,h . eStana atada nociado de degradação, a que o levou Bnonaparte , senhorde todo o Continente , menos da, ítepanha , e Portugal

coes

Nota dos Redactores.

Me certamente para admirar qne haja algumas Na-( e pnodpalmente a Atuiria) q,,e tanto faltem nosseus Direitos emanados de Deos, na, legitimidade dos anti.gos Governos , e em iodo eme vocabulário, odioso „ártol": z;•daescmíidr'.«-'« ^«U«l
gemia mos. As i\aqoes que abommáo esta linguagem jocom-pative com as uk%s do Século presente, sáo aborreci iase auathemaüsadaa, ífe por i,to qW Portai , HZoÍ
jao 

considerados pedras de escândalo, aofie curo TCos

ytel.«j 
Napontanos, e Piemontees , se a. d««wtaiic.ai

iTJ Fo-Poreiooassem a mesma barbara viu-gança^RecornaremosaoSfiB. Kedacíor Austríaco bom fecíoI'>s<«mco , de que elle parece esquecer-se , e qne ass* íC
r™,.,'l,rT! „:mm" *¦**»•»-»<• >& *«£.1 tdi o» tias líuugaros hnm Decreto" nn nn-i! „ a, io qnirtíi.it*. — l "w' no V3*-" se declarou
«nir« 

"1 
7 !°' 0n Calque* dos meus Sucessores , "

s::/:;/* •-"*»,* «««*. -*¦¦*> &«£, t;„« os mais pmxnnos de nós, ractificou e«a declaração;
a«m esS8^"" 

°S A'°T dtt fl°»eria, eAl!e«Sa
drid n p T fa vm áe iostí 1L »«P'-e«a em Ma!"»- >k> tomado de Carlos IV.. Tomo T. sW 20 -Ne»

S ,r , i.pK,amiíiaJ? ° direit0 de *•»*»«* dos Po-* , para conservado dos «eus foros. D/eseDg«ne-Ee o Re-
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dactor Austríaco : só os Povos tem o direito de escolher
o Systema , e as Leis porque devem ser regidos.

,^*\ *-s /~\ /•—*¦ /""> /"^
O*. tf<-. ÍN. (?>» O-' (N«
V-^ V W ^-> *—• vw''

(ExTRAHIDO DA G.A2ETA .DE ERANÇA. )

Sois Grego, ou sois Turco ? Teremos paz , ou teremos
guerra ? Eis as perguntas , que se fazem ueste momento
desde Petersburgo até Lisboa. Estas questões innoceutes
nas Sailas , nos Passeios, noa Cafés , e nos Theatros , to-
ttão com tudo hum caracter muito mais grave quando sâo
feitas nos Jornaes. Em alguns o injustíssimo ódio pela pro-'paganda ¦-Revolucionária, e a recente recordação dos Gar»
ncuarios' de Nápoles e do Picmonte , prevalecem , e fazem
esquecer os Themistocles , os Melciades , e os Perides. Em
outros, huma vocação innata para toda a espécie de insur-
reição , e mais do que tudo, a esperança de desunir Os
Soberanos, que as reprimem , fez que se inilammassem de
hum zelo espontâneo pela Cruz de Chrisío os mesmos ho-
mens , que constantemente tem blasonado de não crerem
cm Deos. Em fim a vista de Athenas , que se lhes tem
ofíereeido em espectaculo , vão anima-los , e servir sua cau-
sa aiilda inelhór do que as F-roclamaçóes de Ipsilanti.

Em hum Paiz visinlio esta discussão tomou o caracter
da alta Politica. Apenas o Christáo havia derramado algu-
ma« lagrimas pela deplorável sorte dos seus Irmáos immo-
lados pelos Moiros , e já o Mercador da Cidade (citei)
de* Londres , e o -Corrector do ss Royal exchange sa fizeráo
valer seus direitos. Os Publicistas forão buscar também os
seus argumentos e as suas rasóes aos Escriptorios do Com-
mercio, e custa-lhes menos o verem a Cidade ¦ de. Miner-
va entregue á hum Eunuco preto , do que pensar que hum
grande Imperador Christáo poderia reinar na Cidade de Cons-
tantrao. Os Estados do Sultão (exclamáo elles atemorisados)
são os anteinuraee do Império das índias.

Até aqui tudo se concebe. Porém, { poder-se-ha. por
ventura conceber igualmente, como estes Gazeteiros Brita-
nicos se esfórção todas as manhãs para provar-nos, nas
longas coiuffsnas dos seus jornaes, que a França deve fa«
áet causa commum com elles ? i E que tem de çommuiu a
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França eom os Logistas do — Strand — ot* com os Fabri-
cantes do — Manchester — ? <; Qae a Crm\ substitua a meia
Lua sobre as margens do Bosphoro, ou mesmo sobre as
do mar vermelho r acaso as planices de Caen e da Picar--
dia , «cago as viohas de Burgonha e da Goiana deixarão
de nos prodigalizar seus íhesouros aimnalmeníe ? Estes dons
Celestes são mais sólidos que a venda do Paninho, até
mesmo do qae os tributos dos Nababos. ,? Acaso he em
nosso proveito que o Indostão he cultivado por huma Com-
panliia de Negociantes? { Somos nós por ..ventura que te-
mos que temer , que exércitos marchem contra aquèlles re*-
motos Paizes ? Quando o Inglez grita ao Francez =3 sede

.meu Campeão s he preciso que pelo .menos o Francez ¦ ílte
possa replicar =i Inglez qual he atua disputa? i qae nova
Cruzada me propóes,™'? jA Fé Christá , a civilisaçãoes-
íáo por acaso ameaçadas? i A velha .Europa deve acaso
levantar-se para hir combater hum novo — Gengis-kan..— ?
Algumas vozes indiscretas se elevarão .já , das margem* do-
Tâmisa , e anteciparão nossa interposiç.áo; porém nós diremos.:
SS nossos Paes combaterão os inimigos, da Fé: ;- he a favor
delles que deveríamos hoje marchar. Os Çavalleiros da Côr-

.te de Luiz XIV. correrão a Hungria para defender con-
tra o Turco a - civilisação ameaçada i,g seria agora preciso
que nós coiressemos a Thracia para alli defendermos a
Barbaria vacillaate ., ,, -: , , :-,, ;-*',.>

Porém , que falíamos defender ? < Acaso sabemoSj nós
¦ o qae se quer proteger , ou a quem se pertende derribar ?
. Hontem os Gazeteiros de Londres nâo qneriáo que se S"
ííesse o prejuiso de huma geira de terra á sublime Porta:
hoje querem arrancar-lhe o Egypto , ,e algumas Ilhas d»

lArchipelago da Grécia. ^ Neste plano trata-se por ventura
da França ? Sim , já o dissemos : o que se queria he que
ella fornecesse seus Soldados , seus navios , seu oiro , e
que derramasse seu sangue. E que indesnnisaçóes se lhe

ipromettem ? Nada, e sempre nada? dSó eila ha 30 annos
não tem visto crescer suas possessões; que digo ? Bem peio

.contrario ella he a única, que tem visto diminuir seu
território. E quando hum nobre repouso , quando huma
prodigiosa industria indenmisão suas perdas, hirá ella para,
responder ás appeliaçóes insidiosas precipitar se era novos

.perigos por alheios interesses ?
A espada de Bayard , e a de Turenne ainda existem

em França , será preciso desembainha-las. porque os Merca-
dores de Londres tem medo ? ....

't 
;.;--r'>,'.¦u^iií...i ?*,,..,,
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(Ektrahido do Morning Chronicle. )

O poder marítimo dos Gregos , que tem ultimamente
admirado a Europa he quasi todo propriedade exclusiva das
ricas casas de commercio nas ires pequenas ilhas de Hy- .
dra . Spezia , e Psara, onde presentemente está concentra-
do o espirito emprehendedor dos Negociantes Gregos desen-
volvido debaixo da protecçáo da liberdade , e preservado
com grandes dificuldades , e com muita prudência. A. casa
de Konturioti em Hydra, cujo chefe possue a propriedade
de 20 milhões de ansiados.' e tem trinta Navios armados na
Esquadra Grega he a mais distincta pelas suas riquezas ,
e pela grandeza de seus planos. Outras casas em propor-
ção com os seus meios tem fornecido a 10 , 5 , e a 2 Na-
rios , e as que náo podem por si só , e pela pequenez de
sens recursos ,, re unem-se para assim fornecerem hum , oa
mais Navios. A Esquadra Athenieuse , que de tempos im-
niemoriaes foi sempre formada pelas casas ricas, apresen-
tendo agora o mesmo espectaculo dá huma decisiva prova
da tenacidade com que os Gregos adherern a seus antigos
costumes. A força desta Esquadra assim fornecida não pó-
de ao Certo ser avaliada, todavia elles tem perto de 150
Navios, que montio de 15 a 30 peças; outros tantos

que montão de 5 a 15 peças; e tem além destes 500
outros que montão poucas peqas. Os 150 Navios grandes
com ham correspondente numero de pequenos estão distribui-
dos em 4 divisões iguaes : a 1. está postada diante dos
Dardanellos , a 2. nas Cidades, e bloquêa Tessalomca ; a
3. protege as Ilhas que são a chave daquelles mares, e ob-
serva os movimentos dos Navios Barbarescos , a 4. he cm-

pregada no mar Jonio contra os restos da Esquadra lnrca
na Etoiia , e no Epiro, e bloquêa os portos marítimos da
Turquia. Pequenas divisões fórrnão hum cordão que prende
entre si toda esla poderosa frota , de maneira que em casos
de urgência estas quatro Esquadras se podem reunir contra
o inimigo-coiumum. Parece porém extraordinário qUe se nao
faUe do Almirante destas forças: mas a rasao W a se-

guinte: Como o seu singular fornecimento he leito em com»
muni, o seu commando varia segundo o poder com que
-cada huma casa concorre : todos cs seus Chefes suo capa-
zea de commandar, e o fazem altertiadaraeute ; e assim
como em Maratonia onde havia o. dez Gcucraes , tsmiem

.......... .„„.„«.«*«.
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em Mylilene , e ultimamente em Teoedos , foi o Chefe doataque aquelle em cujo dia do commando se de», a ba*
laiíia.

AO PUBLICO,

Os Redactores deste Periódico offerecendo o Prospecfo
para a nova Subscripçáo do anno de 1822, protéstão , queseguirão sempre o que promettêrão pela sua Epígrafe , e
pelas reflexões á Proclamação do Campeão Portuguez com.
qne abrirão a sua carreira; .e animados pela benigna ac-ceiíaqão dos seus Concidadãos protéstão também nem seapartarem do fim , a que se propusera o em prol da. Coes-tituição , nem se acobardarem cora os rumores e intrigasdaquelles, que parecendo occnltar a malícia e volnbiiida-de de seos corações , pertendem taxar de maliciosos e vo-luveis^ os que .difundem as luzes necessárias no nosso ac»tua! Sjstema, ou próprias, ou alhêas. O homem sábiosabe colher dos escriptos as idéas de seu* Authores ; o ho-mem prudente desprésa os rumores qne se assoalháo sem
provas ; o Cidadão honrado não desanima com os ferosdos que se dizem Constitucionaes para cohonestarem os seusfurores coronndicos, ou mais alguma cousa. Nós trabalha-mos pura reunir a Opinião Publica , sem separarmos osinteresses da Pátria dos interesses da Nação em geral. Se-formos victimas da intriga de exasperados Corcundas , di-remos sempre , e até com as nossas ultimas palavras:=S v iva a Constituição, sem Constituição nenhum Povo-será feliz,

Rio dr Jaxkiro. Na Typ. de Moreira , e Gíhcbz.'
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REVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

1.° DE JANEIRO DE 1.822.

Si

Redire sií nefas.
Horat. Liv. v. Od. íi.

m»

Reflexões.

Se os males causados pela imprensa , pela mesma Im-
prensa se curào , como acertadamente escreve hum dos
nossos bons Constitucionais ; e se a liberdade de pensar,
fallar', escrever, e imprimir , he o mais ¦ firme baluarte do
nosso Liberal Systema , como jâ náo se duvida , ninguém
se deve escaudaíisr de que os verdadeiros Patriotas publi-
quem o qne sentem na presente «'poea , sem expor se á
suspeita de querer ser déspota , regulando pelas suas par-
ttculares e injustas opiniões , a opinião de quasi todos os
habitantes desta Provincia, e pôde ser de todo o Reino
do Brasil. Os Escriptores, que aqui de pouco tempo inani-
fcstão ao Publico as suas reflexões , ainda se náo desliíá-
rào da marcha â que se proposeráo ; reunindo a Opinião
em seus eseriptos julgáo fazer hum serviço á Nação em
geral, e «os nossos Deputados em particular: á aquella
¦porque lhe. íaeüiíão o conhecimento do que se sente , seu-
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<*o . por assim ãmer, orgáos ãm qne prugáo e faliáo comi
íiberbade e patriotismo t mas sem imprimirem as suas fallaa
e pensamentos ; á esles, porque lhes offereceni seguros da-
dos para as «nas indicações no Soberano Congresso , esti-
mu los poderosos , e indispensáveis para punirem pelou iate-
resses dos seus Constituintes, já bastàntemente desgosfosc*
peio seu quasi silencio em matérias de tanta ponderação.
Este procedi men Io qne seguimos , porque %véras amamos
a Causa da nossa Politica Regeneração | «fcsefNído ver
contentes e fraternalmente abraçados os Portuguezes de am-
kw os mundos , nem lie desconhecido em Lisboa , nem.
mais franco aqui do que lá ; basta hum ligeiro golpe de
vista sobre o —Astro da Lusitânia» (cujo liberaHssimo»
Redactor im generosamente defende a cansa do Brasil)
para convencei ao menos' eord,ato dos Leitores , que nós
ainda somos muito áqnera do qne poderíamos dizer, sem o
menor eompromeítimeiito, antes com verdadeira, utilidade d»
nosso a«tnal Systema; *

Alas desgraçada mente quando pelo sacrificia dos nog«
sos bem limitados talentos procuramos o bem geral da Na-
ção , declarando que elle só pôde resultar da perfeita ©
bem consolidada reunião dos dou» Heiriispherio» -Portngue-
zes , em santa confraternidade , em reciprocidade de verda-
deiros interesses , que náo prejudiquem os Cidadãos de hum
e de outro Mundo; então surge a intriga estimulada pelamalícia de alguns falsos devotos da Constituição, que fa-
gindo de combater com rasóes , o que só com rasóes deve
«er ou destruído, ou. consolidado*, envenenando as palavrasínais ianocentes , afeiando àeqóes até dignas de louvor,
fazem apparecer a""palidez da desconfiança uo rosto de Ci»
dadáos timoratos » e aeceadem hum rancor gratuito mo
peito dos perversos, gem pre dispostos a acreditar o peior,eom taaío qoe seja esn descrédito dos seus Irmãos. * E temera*
mos dizer por isto, como já -«disse hum Senhor Deputado
em Cortes , qn«- hoje o termo —. independência «— substitue'o d« .-. jacohinismo — ha km pouco usado em Portugal
para denegrir à honra de Cidadãos beneméritos ;"talvez
para vinganças' particulares, e quasi sempre sem Q menor
fundamento para táo barridas cahntm-ias ? r- Temeremos 'ds»
sses . que a falta dos nossos escriplos Consiitucionaes na
presente época , em qtie o Soberano Congresso queboru as
prisões ao nosso pensamento 

*e á nossa língua, foi s_m, da*»
»ida que deu motivo aa 

'Sir, 'Deputado Miraadii paEt»
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dji.er na Sessão de 23 de Agosto, que a duvida que aía-
da o mais erudito no Brasil soubesse o que era Copsti-
tuiçáo , quauto mais o seu Systema ? ^ Temeremos dizer

que as paginas da moderna historia da França , mancha-
das com tod»s ©s horrores da Anarquia e de hum Despe*
tisrno ainda, mais cruel, do que aquelle , de que se dizia»
livres, assusta e desengaua os que poderiáo ter idéas de
bania independência Republicana ? (* Temeremos dizer, que
reunidos em Naqão com a Mae Pátria , mas sempre coia
as ultimas vantagens da nossa jurada Liberal Constituição,
sempre com o decoro da Cathegoria á que fomos eleva-
dos ;* sempre com todos os direitos que devem ter os
filhos na herança de seu Pae; Sempre , que direi mais?
com aquella mesma representaqáo que tínhamos, e que
Portugal nunca perdera , até achande-se uo meio de nós
p Throuo e o Rey , temeremos diser , que se somos gran-
de», seremos maiores? £se somos ricos seremos mais ricos?

i Que outra Independência podemos nós desejar do que
aquella , que nos affianqa h*wia sábia e bem proporciona-
da Constituição í Ella se exara ( dirão os «eus falsos de-
votos); mas os seus artigos ainda se discutem (diremos
nós) e porisso mesmo ainda he tempo de representarmos
e publicarmos o que nos convém , porque o direito de

petiqáo he livre ao Cidadão , e foi hum dos primeiros
proclamados no Soberano Congresso.

i E seremos criminados quando lembrarmos a nossa

justiça para as vantagens, que possuímos , e nao devemos

perder? ^Seremos criminados escrevendo até depois doSfir-
Oliva, esse Político sagaz e desapaixonado que soube era-
carar os interesses da Naçáo toda, persuadindo que o aa-
sento tia Monarquia devera ser no Brasil , que hoje pare-
ce desprpsar-se ? £ Não são as nossas idéas favorecidas pe-
Ia Política do grande D. Luiz da Cunha , quando disse ,
escrevendo com acerto á Sh>. Marco Antônio Secretario do
Senhor D. João V- = que era mais commodo e mai« segu-
ro estar o Throuo onde se tem o qne sobeja , âo que on-
de se espera o de que ae carece ? = i Não são também
favorecidas pela Política do grande Pombal, que apesar
do seu despotismo Ministerial', ainda nâo teve quem o irai*-
tasse na sabedoria e sagacidade , como bem disse hum Sfir.
Deputado ? i Náo olhava elle o Brasil como hum seguro
refugio para os Síírs. Reis Portugoeze» (o que vimos no
anão de 1807 ) porque Portugal na phrase dos grandes Po-

h 2
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íitieos da Europa on antigos, ou modernos,' corre grande'risco, havendo na Hespanha hum Mioisíwiò emprefaeride».dor? Nós somos oa certeza de qae aquelles qae aeareáoo scisma no Brasil não são amigos da Liberdade ; os qoese esíorçao com indiscretas calniamas , com . inúteis feros* com mentiras até indignas de qoein pensa (quanto maisdos que se dizem Constitucionaes) á assustar e acobardar o»

que por amor da Nação defendem os interesses da Pátriasao verdadeiros Déspotas , qne só querem obstar o nosso
geral amelhotamento privando-nos. de publicar os nossos de-sejos fundados na justiça e na rasão , t«ívea rm-obc nãocheguem aos nossos Deputados, e ao Nosso Augusto So-berano Congresso. A Liberdade que ã Nação proclamouanima o amor da Pátria, o amor da.Pátria não .-do¦«¦parar-se do amor da Nação ; o que dizemos em favoroo Brasil, redonda em beneficio de Portugal • somos livresabraçámos a Cansa que se identiSicou com o nosso mestra*sangue; mas porque a abraçámos , e com tanto enthusias-mo, deveremos ser menos do qne-éramos? g daremos cala-oos tudo o que possuíamos até no Systema da nossa ex-«meta escravidão , só porque se nos ensinou á ser livres fe aonde está a proclamada confraternidade iPodesseta estas nossas vozes chegar aos nossos Repre»sentanto , ainda com mais presteza , do que chegarão ános as vozes dos primeiros Libertadores- de PortugaF? SS».Jüepuíados dn Brasil, e vós com especialidade os do Riode Janeiro, as geraqoes presentes crimináo o vosso ines-

peraao silencio , e as gerações futuras deixarão de darbênçãos a vossa memória, senão-pctaínis pelos nossos fer»¦dadeiroí interesses , senão fizereis todos os esforços paraque se apertem os Jaços da nossa União sem detrimentoia» nossas vantagens e do nosso decoro.

«***\ /"S. y^-"N /-\
¦©»• **0 ©>*'¦.< ««nS,
W \„S \„t Stmsgt
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CONSIDERAÇÕES

SêBRF. o Manifesto de Portugal .tos Soberanos e Po-
vos da Europa , na parte relativa ao Reino do

Brasil ; offerecidas aos Deputados deste
Reino em Cortes,

Se pôde a rasão atar hum dia as mãos da força , e
Teunir os votos de quasi tres milhões de habitantes — se
Portugal", derrubando hum Governo estabelecido , firma
nova ordem de cousas, sem padecer obstáculo na marcha
da sua Regeneração Política — se o Brasil de accordo com
os seus projectos , quando os povos reassumião a sua pri-
mitiva soberania , concorreo para cossrctar a vontade abso-
luta do Monarcha que constituía despotico o Governo —
se o Brasil, finalmente, além dos antigos sacrifícios , ain-
da por ultimo annuio aos desejos de Portugal chegando
a ceder-lhe a posse do seu Rei : pede a justiça e a igual-
dade paíeraal que este Reino renuncie , como he de espe-
rar-, ás. pertençóes que até aos extraordinários acontecimea-
tos de 1807 sempre conservou sobre nós; e que o Sobe-
rano Congresso, dando a este objecto toda a attenção de
que se faz digno . concilie , quanto possivel for , o bem
geral da Nação com o particular de cada huma das partes
que a compõem; e maionnente com o do Brasil que por
ma. população , pela grandeza do seu território , pela es-

pantosa abundância das suas producções , pela riqueza das
suas minas , pela capacidade de seus portos , por infinitas
outras circunstancias , he , sem contradicção alguma, a
mais importante dellas. As conseqüências de hum systema
cie Governo para o Brasil , que náo assentasse em Bases
de hum puro liberalismo, em vez de contentar, talvez
fossem desagradavelmente sentidas' pelo resto da Nação.
i Quem desconhece que , á medida que este vasto Impe-
rio for crescendo em população, em agricultura , e em
industria . ser-lhe-ha mais fácil manter Portugal a abrigo
de qualquer invasão estrangeira ; ao mesmo tempo que , mV)
podendo este Reino aspirar se não ã sua conservação , e
impedindo por oatra lado o aumento do Brasil , coin a
menor falta de quilibrio que haja ua balança política da

h 3
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Europa , ficará hum e outro exposto âs empresas da pri'..'meira Nação poderosa, qoe tente domina-los? Aifm distoa adopçao de hum tal externa será talvez o uoico meio
ltf>Srj *"? -T" -Jf ad0Í^S a <á0 8BSPirada Heoutãoleh.iea des dois Hemisférios Portuguezes.

Com effei.fo , quando o Brasil desde a foz do Amazona* atéá oo Lio da Prata não tiver porto ou surgidoiro , porpequeno qoe seja onde não esteja levantada huma Cidade
j quando desde as suas costas aos ponto mais remoto,dw Províncias limítrofes, nâo houver lugar que^o e«telja povoado - quando os rios tornados pela arte nave»ávei<e a vencida aspereza das serras , facilitar de maneira incriliel a commmicaçao com as Províncias interiores do Reino -
quando , sem detrimento da agricultura e industria, prin-upos estes fundamentaes da prosperidade dos Estados ,parte da população poder ser empregada em huma Mari'ba respeitáveis qnaDdo ao abrigo dfl8 msms AnM(JtspaiLadae pelos maies todos , nos senhorcarmos da melhor
LÍ ! 

C0™meP?.'0 d0 MtíBdo - q«ando , não digo só Por-
™ n / P°rem a8 raesmas P™vinc«as ' deste ul-

írTnrfn i Ç°eS1 comme!-Ciaes mutuamente proveitosas ,
f Sfrei 

^ 
^ 

esPecala5óes "gricola. que constituem

1 
d a ••.«"".» q«« a Natureza menos liberal

W «n» * 
'' POrÜ'gai °CCaPará eBÍá0 O «»Ü»«to

da Europa.°'Mpera» 
6 tomar-se-ha o arbitro dos destinos

ane SbmwÍ?1 rérra •ni°* pÓ<le gl°rÍaMe de ser a Poeira
ha auem r» ^f esco P~J«to , parece com tudo

af7*r 
C0Hbec^, *o«a a utilidade dos seus re-

5a.'N.?,S. * P°rem qTO lomou a Eniopa w» a liga
liHaír C0KÍra °tSSU C£™ra oPF^or, dando 4
xou 12a,MÇe?n.«i" 

de •'estabelecer o seu coumercio , dei-

«onaparte ficasse pacifica senhor da Europa; e aúe em
*t; qnYe adlava ° Soberano, perplexo entre a

Pol 3, t¥ 
dü SeU na8ciíf3^° . a «.idade dos seu*%m da Europa, e as grandes eousas de que era sus,-.



uí

( 91 )

ceptivel o novo assento da Monareliia ; e falveü errada-mente persuadido de qne a prosperidade do Drasil seria aruma de Portugal ; tez eom que iodas as providencias fos-sein mesquiDhas - qae , sendo por soa natureza preiudiciaesa i ortuga! , nao fizessem medrar o Brasil , eomô deviáo-e que por ultimo áquelle Reino ficasse reduzido a tantoabatimento, sem que este possa dar-lhe os soccorros, quereclama a sua penosa situação.
O Piano de que em poucas linhas acabo de dar hu-ma idéa gera! , por isso mesmo qne lie grande . que heue reconhecido proveito para a Nação , que he capaz derondar com atijtdade nossa a maior parte das relaçõesexistentes cnire as principaes Potências do Mando-, íerá

grandes obstáculos que combater da pane da politica es-írangeira , disfarçados debaixo de diferentes pretextos • po-rém a firmeza, a constância, a energia, princípios" dis-imctivos do Caracter Portuguez , tudo vencera • com (an-to que as differeníes parles da Naqáo , por meio de Im-ma confiança inteira , de huma boa fé jamais suspeitos";entre cilas, de relações reciprocamente uieis , concorra© linani*mes para a felicidade geral , apesar de alguns sacrifíciost»e cada huma em particular,
O Brasileiro , não obstante achar-se completamenteidentificado com estas idéas, já por amor e adlsesão aotronco sen primogenitor , já peles desejos qne tem de serfeliz; com tudo, lendo o Manifesto aos Soberanos e Povosda Europa , não deixará de conceber receios , talvez ma!fundados , de que- a nova ordem de coisas f*ac;a retrocedero Brasil na marcha da sua. primeira. Regeneração; no im,

pulso que os extraordinários acontecimentos de J807 lhecommunicárão ; impulso que deve ser melhor dirigido . másnao instado. Kia-aqui os artigos daquelle Manifesto 
' 

qaerespeitáo ao Brasil , e as reflexões a. que dão iugar: aoSoberano Congresso fica reservado o novo ramo talvez mais
glorioso da sua coroa, qi..ai he iuntar á líegeneracão Po-hf-ica da Moaarchia a conciliação dos interesses dos doisHemisférios Portugueses.

" Portugal separado do seu Soberano pela vasta ex-„ tensão dos marca , privado de todos os recursos das sras„ possessões ultramarinas , e de todos os benefícios do com-
„ mercio , parecia haver tocado o ultimo termo da sua
,, existência política , e náo dever mais entrar na lista dasi, IVações independentes. „



( 92 )

Â ausência do Soberano pode ser reputada como Im-
ína das cansas da decadência de Portugal , já porque , em
eonseqneneia da grande distancia qoe medeava eoíre o Rei
e aqnella parte da Nação , era-lhe forçoso ver as coisas
por olhos estranhos que lhas reprodnsiáo não com as cores
da verdade , porém com as de interesses particulares; já
porque cessou de cruzar pelas ruas de Lisboa a multidão
de pertendentes que para aii levava , e ali consctmmia não
pequenos capitães dos outros Estados do Reino; j| ulíi-
mumcnte porque , em vez de receber, snppria a sustenta-
cio de seus pertendenf.es oa Corte do Brasil. Porém serae-
.lhantes argumentos militão com igaal força a favor deste
Eeiso; e posto que elle cedesse a. Portugal a posse do
sen Soberano, com Indo não poderá renunciar ás acerta-
das e extensas providencias , qoe devem po lo a abrigo do*
males de que Portugal naqnelle artigo do seu Manifesto se
queixa,

Qaaüto á privarjáo dos recursos qne Portugal tinha'
nas suas possessões ultramarinas , e dos benefícios do com-
mercio ; em outro lugar desenvolveremos esta matéria.

" O commercio e a industria ..... tinhão sido não só
,, despresados e abandonados , mas até parece que de to-
,, do destruídos pela illiiniíada franqueza- concedida aos va-
„ sos estrangeiros em todos os Portos do Brasil; pelo de-
,, sasfroso Tratado de 1810 ; pela conseqüente decadência'?, das fabricas e mannfactnrãs nacionaes *, pela quasi total
,, extincqáo da marinha mercante e militar ; e por hvmia
,, falta absoluta de todo o gênero de providencias que pro«
,, tegessem e animassem estes dois importantíssimos ramos
,, da prosperidade pública. ,,

A ülimitada franqueza concedida aos vasos estrangei-
ros em iodos on portos do Brasil , foi o maior golpe que
Portugal recebeo ; porém <_ como náo seriáo elles franquea-
dos , se Portugal soffria naquelia oceasião hum apertado
bloqueio , como o dito Manifesto confessa , e por conse-
gninte hia cessar de repente todo o commercio do Brasil ?
£ Levantado o bloqueio , conviria fechar novamente os por-
tos deste Reino? O 

' 
Manifesto, posto qne expressamente

o náo declare, ao menos assim o indica : examinemos
porém se he compatível com a felicidade do Brasil que
es restabeleça a antiga rotina do seu commercio.

O ccmmercio he a permntaçáo dos gêneros qne gobejao
em hum paiz por outros que lhe faltão. Náo obstante sereia
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aquelles gêneros muitas vezes da primeira neeèssidaáe para
as Naqócs que os ex portão.; cora indo , como ao mesmo
tempo os ha era. outros paizes , somente a comiiic-didade do
preço relativa á qualidade da fazenda lie quem Jhes pódtí
obter a preferencia. Fazendo poiá applicação destes ptioei*
pios geraes , e estabelecendo além disto , como he inóegtv
vei , qtie havemos mister, das fazendas estrangeiras, acha-
remos qne , mandando , por exemplo. , café para. Lisboa, ,
suppoado ainda este gênero aqui e lá isento de Direíícs ,
sobrecarregado , como íica , cora despesas de carretos , ala-
gueres de armazéns , fretes , commissóea de correspondia-
tes, prêmios de seguro. ,. cambio ua moeda, empate dos
capitães ( que assim se pôde considerar a demora na Ilida
e retorno delies) he impossível poder aquelle gênero con-
correr com o dos paizes onde o commercio he feito itnme-
diataaiênte entre o vendeder e comprador. Supponha se ain-
da o caso sempre negado de qne convém aos estrangeiros
exportarem de Lisboa o café, apesar do aumento do seu.
valor i náo perde o fazendeiro, ou capitalista que para lá
o manda , a importância de. todas aquellas operações ? ,

Quanto acabo de ponderar sobre a exportação dos ge-
neros do Brasil , considerado Portugal como entreposto do
commercio delle com os estrangeiros, por idênticas rasóes
se applica aos artigos de importação ; ficando desta sarte
o Brasil duas vezes lesado, ao mesmo tempo que Portu-
gal interessa quanto as suas circunstancias lhe permit-
tem.

A prova mais palpável que se pôde dar em- favor da
(preferencia que merece ao Brasil a nova marcha do seu
commercio, he a extensão que este com ella tem adquirido,
o que facilmente se collige do estado comparado do rendi-
•mento das suas alfândegas antes e depois da franqueza dos"«portos. Se aquella marcha pelo contrario lhe fosse de pre-
rjuiso, ha muito que per si mesma se teria extinguido.

A. providencia taeitamente indicada pelo Manifesto t
sendo de reconhecido e grave prejuiso para o Brasil , de
pouca utilidade serve para Portugal. .Com effeito i que
grandes coisas tem obrado, em q«e tem prosperado Poi tu-
gal com o commercio exclusivo áo Brasil , durante mais
de dois séculos e meio ? tem-se conservado. O Brasil po-
rém , com a adepç&o de ham systema liberal , que lhe dê
todo o desenvolvimento de qne he susceptível , nâo só pro»
v*rá por. outros muitos meios á conservação de Portugal,
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ma s dar-lhe ha a preponderância política de que gôsáo as
principaes Potências da Europa.

Attribair, como uo Manifesto se lê, a decadência das
fabrica» e manufacluras de Portugal (assim se deve en-
tender a palavra nacionaes , porquanto a Corte de Lisboa
jamais consentio que nós as tivéssemos) á fraaquaza dos
portos do Brasil , he hum erro. Se a industria daquelie
.Reino estivesse mais adiantada , se podessem as suas ma.
nuídcturas concorrer no mercado com as dos estrangeiros,
teriáo segura a preferencia , por mais iiiimitada que fosse
a franqueza dos portos. Ora .se as manufacturas es-tran*
geiras, de qne o Brasil necessita , deverem ser prohibida»
para terem exiracçáo as de Portugal ?que esperanças po-dem conceber os Brasileiros de hum dia estabelecerem assuas ?

" A »aa povoaçâo (de Pottngal ) já exhansta...,
3, continuou a ser depauperada pela forçada remessa para.„ o Brasil de alguns milhares de homens , qne depois de
„ terem exposto as suas vidas pela Pátria e pelo Throno,
„ e haverem merecido descanqar ein tranqnillia paz no seio
„ de suas famílias , ou gosarem no seio do seu paiz natal
„ o prêmio do seu zelo e valor , foráo continuar na Ame-
„ rica do Sul os pesados trabalhos da guerra , de hçm-a
„ guerra, que fazendo-se a tamanha distancia de -Portugal,
5, parece que sótrente sobre este Reino tem descarregado
,, sem pesados golpes, atacando por muitos, modos as fon-
,, tes essenciaes do seu vigor, e expondo-o ao mesmo tem-
M po ás empresas de huma Nação visinha e poderosa ,
„ sempre rival, e agora estimulada , e até Cem sua opinião)
,s oftendida , e aggravada. „

Ninguém ignora , e matéria por muitas vezes tratada
tem esta sido , qne a occiipaçáo de Monte Video foi pa-ra impedir as incursões que os Insurgentes faziam em
nosso território: snpponhamos porém qne outros .projectos
dirigirão depois o Gabinete do Brasil j ha de Pojtngal te-
mer tanto a Hespanha, e esta nada recear de Portugal
estimulado , ofendido, e aggravado pela injusta occnpaçáo
da sua Olivençi ? O Gabinete de Madrid tem-nos . praíi-eamente ensinado que qualquer Praça huma vez oecupada,
nunca mais se evacua.

A acquisiçáo de Monte Vídeo, já por muitas vezes
abandonada á sorte das armas , he por dois motivos im-
portantissima ao Brasil: l.o porque ganha este Reino huma
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Praça que he das principaes chaves úo seu territórios 2.0
porque, abandonado Monte Vídeo , fica exposto á cubiqa
da primeira Naqão emprehendedora que ali quizer" esta be-
kcer-se , e o Brasil portanto com hum estranho nas suas
raias , que pôde vir a ser lhe formidável.

A' vista das utilidades que ao Brasil resultáo da ac-
quisiqáo de Monte Vídeo , decidão as pessoas sensatas se
he político o encareci mento que faz o dito Manifesto , dós
meios com que Portugal tem concorrido para ella; encare-
cimento que pôde induzir a suspeitar quanto sáo opposlos
os interesses dos dois Hemisférios Portuguezes. Se o Brasil
fosse menos delicado teria factos sobejos com que responder
a Portugal ; e apesar de ver aquella guerra ronbar-íhe bra»
ços indispensáveis á agricultura , dilacerar lhe o seu Banco
a a voltada consignação mensal que para a sustentação delia
tem prestado ; os incommodos que tem padecido as Provin-
cias do Sul , e as dependentes do seu commercio , não tem
feito huma só queixa. Porém deixando o mais que sobre
este artigo se pôde expender, bastará lembrar que o Bra-
sil veria com grande descontentamento desmembrar-se do
seu território a Provincia Cis-Piatina , se as Cortes assim
o ordenassem , no momento mesmo em que os seus habi-
tantes , reconhecendo que nem lhes convém , nem podem
já ser senão Portuguezes , até pelos numerosíssimos enla-
ces de famílias comnosco, tomando parte em nossa Rege-
neraqáo Política , tem devidamente nomeado os Deputados
que hão de representa-los nas Cortes Portuguezas.

" Em meio de tantas desgraças.... ainda de vez
,, em quando se avivava nos corações ( dos Portuguezes )
,, algum lume de esperança de que El-Rei viria ao meio
,, delies ouvir as suas queixas, e dar o possivel remedio
„ a males tão pesados e oppressivos. . . . ,,

Tal era ao menos a fagueira esperança que vigorava
» soffrimento de Portugal : achando-se porém estabelecido
ser aquelle Reino o centro da Monarchia , o assento do
Throno, a residência do Poder , já não he permittido ao
Brasil nem ao menos recrear-se naquellas idéas. O Sobe-
râno Congresso eabe por experiência própria quanto he pe-nosa tal situação : e tanto basta para que não deixe o
Brasil em huma semelhante.

Novas considerações qne não sáo applicaveis a Por-
togai , reclamáo a necessidade de providencias aquelle res-
peito. Os Deputados do Brasil em Lisboa náo podem exac-
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ta mente informar o Soberano Congresso sobre o remédio de
que nossos ma'es carecem , e sobre medidas que promovão
a nossa felicidade. Por mais ajnisado , sábio , e penetrante
que hum homem seja , fôrma de algumas coisas jnisos fal-
sos ; e muitas outras ignora , alhêas da sua profissão. Ora
l quantas vezes os IIlustres Deputados de Portugal , â vista
de Memórias a elles dirigidas , não teráo reformado juisos
errados que fizessem ? Se he provável que isto assim te-
ilha acontecido, não obstante ser Portugal de mui limita*
da extensão , e ter homens instruídos em todas as classes'
du Sociedade , tornando-se por isso faeil a cpmmunicaqão e
acqnisiqáo de idéas dos seus verdadeiros interesses ^ que se
deve esperar dos nossos , destituídos destes soccorros , que
quando ainda alguém lisos quizesne administrar } poucas
vezes ou nunca chegariáo a tempo opportuno ?

" Aquella esperança foi-se pouco a pouco desvane-',, cendo , e o Ministério do Rio de Janeiro que talvez
„ desviava do animo d' El-Rei o pensamento de realisa-ia ,
,, até sofria de máo grado que algum cidadão amigo da
,, sua Pátria ousasse expor ao publico as suas opiniões
,, sobre este importante objecto , e mostrasse as vantagens
„ de se restííuir a Portugal a Sede da Monarchia. „

Se Portugal tão justamente se reseníe de que o Mi-
nisterio do Rio de Janeiro mai sofresse que algum cida-
dão amante da sua Pátria advogasse os interesses delia ;
por hnma rasão idêntica não levará a mal as observações
que qualquer pessoa, amante do Brasil , seja por ter nelle
recebido a sua existência, seja por causa de relações nelle
contratadas , expoaer ao publico, mormente tendo por fim
a conciliação dos interesses de ambos aquelles Reinos.

Se tudo quanto até aqui fica dito prova a dívergen-
cia de interesses entre Portugal e o Brasil, e a necessi»
dade que ha de os conciliar', aquella divergência tornar-se-
ha mais palpável com a anályse do seguinte artigo do
Manifesto. . ,„

CONTINUARSE-HA.

Rio de Janeiro. Na TyP. de Moreira , e Garcez. 1822.
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Continuação das Considerações sobre o Manifesto
de portüoai*

'*' À id_a do estado de Colônia a que Portugal em
„ realidade se axhava rednsido affligia sobremaneira todos oe
«, Cidadãos , que ainda conservaváo, e presavâo o senti-
,„ mento da dignidade Nacional. ,,

Sendo odioso a Por.iigf-1 o eslado de Colônia j pôde
por ventura «er agradável ao Brasil ? O Brasileiro na
esfera de intelligencia em qne se acha , conhece o_ seus
direitos, e não i ;nora as rasoes que os snst erítá o nem se
deixaria iikulir ( no caso sempre negado que Portugal o
tentasse ) com hnm nome vão, com huma voz sem sen-
tido , com o titulo de Reino dado ao paiz qne habita ,
quando este se visse realmente redusido ao estado de
Colônia.

LfA
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•< A justiça era administrada desde o Brasil a povos„ heis da Europa , isto he desde a distancia de duas mil,, léguas, com excessivas despesas e delongas, e quando„ a paciência dos' Vassalios estava já fatigada e exhausta

,, de fastidiosas e talvez iníquas formalidades. ,, -
Achando-se estabelecido que Poríagaíhe o'centro daWonarchia, a, residência do Poder i acaso será a justiçaadministrada ao Brasil, desde mais curta distancia ? Se Por-tngal coai todos os Tribunacs em exercício. com hapiaKegencia de amplíssimos poderes, tão amargamente se

queixa ,; quanto maior rasáo não tem de lastimar-se, náodigo já os habitantes das Províncias marítimas do Brasil,
porém os infelizes que vivem nas extremas deste Reino'separados centos de legoas dos portos de. mar, e por obs-tacuios de toda a • natureza,. iguaea ou talvez maiores que-o mesmo Oceano ?

., Muitas vezes se desviarão dos olhos e attenráoi
,., d" EI-Rey, ao arbítrio dos Ministros , e validos, as re-
„ presentaqóes , que se dirigiáo ao Throno,' e qne náo
„. podiam, ser ao menos acompanhadas das importunat-óes
5, e lagrimas dos pertendentes. ,, '

Quero suppor a• Constitaiqáo -Portugneza náo obrade homens , porém de intell-igencias angélicas: era quanto.a sua execução for commettida aos primeiros , apparecerásempre a distribmqáo da justiça coei as nodoas da nossafraqueza. A malícia, espreitando as pai soes dos Ministros*saberá Hsongear o desleixo de .huns , e dar pasto ás via-
ganqas , á venalidade , e á concu-piscencia de outros • os-validos , fíugindo-se por huns lado identificados com a no-va ordem de coisas, continuarão por outro lado a exer-
cer sua prenieiosa influencia i e o Brasil , as victima»
destas surdas manobras da maleficencia ;-tão. longe das
Authoridades que hão de ouvir,, julgar, e remediar seus
males.! ...

"Todos em fim conbecião a impossibilidade absolu-
„ ta de pôr em marcha regular os negócios públicos e
i, particulares de huma Monarcliia „ achando-se a tamanha
„ distancia o centro de seus mo vi mentes » e sendo estes-
,, muitas vezes impedidos-, ou retardados peja malignidade
ü,. dos homens, pela violência das paixões, e até pela,, força tios elementos. ,,.

Iara qne os mesmos argumentos náo tivessem vigor
a respeito do Brasil, fora preciso aproximar o centro de
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seus movimento"! , despir os homens de suas paixões, é
mudar a natureza dos elementos: desta sorte nada estor-
varia a exactidáo e brevidade das providencias que podes-
sem concorrer para a felicidade daquelle Reino.

" Que deveria pois fazer o Povo Português!, huma
,-, Naqáo inteira, em tão apurada situação ? . . . Elles nào
,., erão felizes , e quiserão aei-o. Pôde disputar-se a algu-
,, ma Nação este direito inalienável para sugeitar-se irre-
,, vogavélmente ao arbítrio de algum ou de alguns ho-
,, meos, para obedecer cegamente a huma vontade que po-
„' de ser injusta . . . e desregrada ? Para deixar-se levar
,, ao abysmo da desgraça sem dar hum passo que o des-
„ vie do precipício , sem fazer hum esforço generoso para
,, salvar-se ? ,,

Certamente ninguém pode disputar a qualquer Naqáo
o direito que tem a querer ser feliz, nem reprehender-ihe
os meios lícitos de conseguil-o. A Europa, e o Brasil faz a
Portugal a devida justiça g negar-ríos-ha elle porém os
seus desveles , o concurso das suas luzes e sôccorros para o
mesmo fiar ?

Náo se achando o Brasil go estado de prosperidade
de que he susceptível, vendo com magoa sua o retrocesso
«de que está ameaçado na carreira do seu adiantamento,
K náo são os falsos princípios de hum íilosoíisrno absurdo
e desorganisador das Sociedades — náo he o amor de huma
liberdade illimitada , e inconciliável com a verdadeira feli-
cidade dos homens quem o vai condusiodo em seus pátrio-
ticos movimentos — lie o sentimento profundo da desgraça
eminente, e o desejo de remedial-a «- he a necessidade inevi-
tavel de ser feliz , e e poder que a natureza depositou em
suas mãos de empregar os recursas próprios para o conse-
guir. a { Deixará Portugal de condescender com tão jus-
tos desejos ?

O Brasil igualmente eom Portugal reconhece que xa a
natureza fez o homem social para lhe facilitar os meios
de prover á sua felicidade, que he o fim commutn de
todos os seres racionaes -- que as Sociedades náo podem
existir sem governo; que a natureza pois aconselha a
exsteoeia desse governo, e authorisa o poder que elle
deve "exerci üi r, mas hum poder subordinado ao lim, hum•poder limitado pelo seu próprio destino, a Ora , quandoPortugal publica principiou tão luminosos e iiberaes, náo
he de esperar que o Soberano Congresso desminta da pia-

i %
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«ea itdlm - que deixe de conciliar os interesses dos doi,Remos ~ qne se descuide de promover a felicidade do B«wl_ -que o sacrifique ao proveito momentâneo de Portwra!"
pois desta sorte = exorbitando dos natnraes limites do poderconcedido ao governo , perderia este nome para tomar o odiososome de lyrauoia, a A estas considerações convém ai„Tíar que sendo o clima , as produções , alimentos / a,
BrlT ^ãM*de8 4 Ph««" « morae. dos habitantes doEra J, differentes das de Portugal, precisa aqaelle Retno de h.raa legislação também diferente, de fiLa le-rilíaçao que apenas poderá ser bem desempenhada por pe*.soas que íeaháo delle pleno conhecimento. P P

Os inalienáveis direitos qne Portugal reclamou para«validar . sua Regeneração Politica =a necessidade Levifavei de ser feliz - são 0s mesmos pelos quaes o Bra-wl para fim semelhante reclama a attenção do SoberanoCongrego. He para este grande fim que os Deputados doantigo e novo Mundo se estão reunindo.» e eu me julgarialeliz, se as poucas considerações qne acabo de confiar aopapel•, podeaaem de algum modo concorrer para a felicida-
gerai da íVaeao -confundir os espíritos de partido , que ma.uejande as armas da intriga, tem-nos feito conceber justosreceios da nossa futura sorte « e finalmente provar-lhes quepor huma reunião de interesses e de vontades e jamaisttwxa de ser livre o povo que o quer ser. a

pok A. J„ P. G* A*

CJòRRESPONDENCav

O StcrnsmA de Tambi- ao Estudante Comsnwciõmm
po Rio -, SittirsEM. dicit.. -

Meu amigo. Li eom muito prazer atua caria, porquenefia oefeodes o nosso encantador Paias contra as calam...«ias dos Compadres de Lisboa, e sarcasmos dos ignorantes«e lá , e de cá i deixa meu amigo r deixa que rosnem,,.
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falem \ e vociferem , sem ousarem responder por escrito , ou
porque náo sáo capazes, ou porque não achão argumentos paraderribarem a nossa íáo publica justiça , e negarem a necessária
igualdade Constitucional tão soleumemente declarada no Dia
26 de Fevereiro, e 5 de .Junho do anno passado. As invectivas
com que poucos desafoga o os seus perversos corações na pre-senc,a de pessoas timoratas e singelas , nem são argumen-
tos que reduzão a silencio os verdadeiros Patriotas, nem
são acções que acreditem os qne se chamão Constitucionaes ,
só porque trazem hum tope de azul e branco no chapéo.
Esta guerra, meu amigo , he mais de penna , que de fia.
goa, ou de espada , como elles fazem , ou prometida fa-
zer no trenesi das suas encontradas opiniões. Talvez seja
todo o seu intento, faliando pelos cotovelos, dizendo co-
hras e lagartos , amontoando fábulas , que por si mesmas
se destroem, e inventando calumnias, ou espalhando men-
tiras , que nem podem provar , nem tem princípios de quederivassem , obrigarem nos a ser mudos sobre os ferros ,
que pertendem lançar-nos , sem repararem com tudo, queo Soberano Congresso soltando a Liberdade de Imprensa ,
quer por esse mesmo acto franquesa , e manifestação doa
nossos sentimentos , os quaes somente podem illustrar sobre
a Opinião Publica, sobre as nossas actuaes circunstancias,
e sobre as nossas verdadeiras necessidades. O que hoje com
tanta acrimonia se vitupera no Rio de Janeiro por certas
pessoas, e talvez com mal disfarçados interesses , vio-se
sempre em todos os Paizes livres , e de poucos tempos em
Lisboa (como testemunha o Astro da Lusitânia ) sem ser
crimina do senão ou por ignorantes , ou por perversos, que
não soffiem , que escra vão oa que podem , e devem fallar
em - beneficio da Causa da Nação, e que audaz, e iudis-
cretameníe asseverão que devemos esperar pelos ferros , por
que estando representados no Congresso nada mais nos resta
que a paciência, e a resignação, como se hum outorgante
se despeja de todos os seus direitos , e perde o de recla-
macao quando se vê trahido pelos Procuradores.

Os despresos , que nos estaváo eminentes da parte dos
nossos Irmãos da Europa , começarão a apparecer nas ex-
pressões insultantes do Compadre de Lisboa , ás quaes res-
pondeo com muita política , e comedimento o Filho do
Compadre do Ria de Janeiro. Digo com muito comedimento ,
porque se elle transcrevesse o que contra Portugal se tem
escrito , e se lê nos Livros estrangeiros , então veríamos
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meninos orfáos acavallo: mas bom foi qne nem nessa oc-
casiáo, aern agora fossem os .Brasileiros" os que primdpias-sem a contenda; mas que reehaçando-a dessem o exemplo
da urbanidade com qae taes questões se devem tratar: pra-za aos Ceos que reine a mais perfeita harmonia entre
Americanos, e Earopeos, aqui estabelecidos, para não ver-
moa entre nós as desgraças dos nossos visinhos ,• e de Vé-
ras sinto qne esse bem pequeno numero, qne parece levan-
far alguma poeira na presente época sejâo verdadeiros dis-¦cipulos de Luiz do Rego, qne em Pernambuco aeeendeo
essa discórdia para seus fins , e por ultimo levou com sigo
a Imprensa daqueíla Provincia , cuidando assim, sepultar
no esquecimento as suas mazelias , já bem conhecidas no
Brasil , e em toda a Europa.

Convém portanto, amigo, qae cada hum de nós esere-
va e publique os seus pensamentos sobre as novidades do
dia , porque o Amor da Pátria lie o mesmo Amor da Na-
ção, e da Constituição ¦: se esta proclamou Liberdade,
Igualdade , e Confraíernidade ninguém se deve recolher a
silencio , porque elie he sem duvida hum crime , quandoconvém expander nossos direitos , que náo sáo nem podemser menores de que os que forão expendidos pelos briosos
Regeneradores do Porto, e Lisboa quando sacudirão os
ferros do nosso antigo despotismo *, se eíles temerão o sys-
tema colonial, como disserão ern seu Manifesto , e se desse
temor tirarão o argumento da saa Revolução , nós também
o tememos , e com mais rasáo , porque o havíamos soffri-
do, e por hutna longa e dolorosa experiência o-conhecia-
mos: e se he huma e a mesma a matéria de nossos•corações , ninguém sem injustiça nos exprobrará o querer-mos ser tao livres como elles ; o evitar os males , de queelles fugirão ; o sacudir o jugo . que elles não tolerarão abra-
çando-nos com a mesma Liberdade, que proclamarão ; mas
que de nenhum modo deve custar o sacrifício da nossa Ré-
preseníação , e o retrograda mento da nossa já tão -adian-
tada prosperidade. Tenha a maldição da Pátria . e da Na-
ção todo aquelle , que podendo advogar a Causa se con-serva na estupidez, da ktdiffereuça , oa na expectaçáo dotrabalho alheio,s zangãos do Estado que delle recebem o»
benefícios , e que por elie nada fazem! quanto a mimdesejava ter huma voz de ferro, e hum peito de bronze
para clamar em todo o districto da nossa Provincia , paraassim deseitgaaar os que ainda pensão que somos cegos ,



( 103 )

ou insensíveis para aquillo que maís devemos desejar e
apreciar. Os dados que nos oferecem as ultimas noticias
vindas no Correio , ferem como agudos punhaes os cora-
eóes de iodos os Brasileiros: elles se doem, pelo que ob-
servo , que adherindo tão voluntariamente á Cansa da nossa
feliz Regeneração se queira por isso mesmo reabi«ma-los
no systema de colonisaqão, , que tão claramente vai trans-
luziudo ; isolando cada huma das suas Províncias , destruiu-
do a sua natural centralisação , atracando a sua força

pelo fomento da sua desunião , diminuindo a sua prosperi-
dade , os seus commodos , e até a nobreza daqueila exis-
teocia política a que subirão á face das Naqóes; e dando-
lhe como titulo de honra, favor, e de mérito a eathego-
j-ia de Províncias de, Portugal.

Hum Medico Ingléz , qne aqui veio á conferência do
Sfir. que Deos. haja , e que he homem de muilo bom
senso , e muito amante do Brasil (porque desgraçadamente
iíós he qne o desapreciamos , e damos tratos á imaginação

para achar solsmas com que provemos a sua nnllidade á
vista de Portugal; disse, conversando com o nosso Re-
verendo Vigário, que escreve Malthus , hoje hum dos

primeiros Economistas da Europa, que o motivo principal
das revoluções era a falta de empregos para muitos sugei-
tos dignos 

"deiles. 
Nao quiz a principio acreditar esta opi-

pião singular , e quando me disse o Padre Coadjutor ,
que he homem muito lido, que o Soberano Congresso

probiòio a accomalação cie Officios, em hum só sugeito,
acreditei que elle pertendia ácautelar grandes males na Na-
cèo, seguindo a dodrina de Malthns para ter maior nu-
mero de° contentes. Mas eis que este meu conceito , de
repente se desvanece , quando me dizem qae agora se ex-
ürUiern os Tribunaes do Rio de Janeiro, retirando-se o
Príncipe com toda a sua Familia , e por isso mesmo re-
tirando-se a nossa, representação Brasilica. Se a falta de
empregos , disse com os meus botões , para muitos dignos
deiles , move as revoluções , como escreve o Economista
Inglez , tantos serão os Empregados que se apearem * íaa-
tos& os indivíduos de suas famílias , quantos os descontentes,
e porisso mesmo inimigas da boa ordem tão sinceramente
esperada pelos que jurámos a Constituição.

Eu tinha ouvido dizer , que a igualdade era a Base
do Svstema Constitucional: e que a Liberdade era franca,
e generosa; que respeitava os direitos alheios ; que. não ti-

i
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nha ambição de comuiandar; e que sô anhelava repartir
com todas as Nações os bens de qae ella he dispensadora :
mas en tremo quando oiço que a Liberdade de Portugal
tem outro modo de encarar os objectos ; e que os seus
desejos sáo , quando muito, que tenhamos huma represes-
tacáo ou hnína liberdade meramente virtual , porque a não
ser esse o seu fito não nos quereria enredar nos males
de que.se arrancou. No começo da.sna Regeneração, en-
tre receosos , e esperançados , dizião os Portugtiezes u qne
náo contanto com o Brasil porque era notório que elle
queria ser Nação independente -., e agora em paga do
desmentido solemne qne demos a essa opinião, e doé esfor-
ços , generosidade, e enthusiasmo com que adherimos á sua
Causa , e jurámos a sua futura Constituição nos querem
reduzir á mesquinha sorte de Províncias de Portugal , des-
ligadas entre si , privando-nos de bens , que possuíamos
com o Governo, que abandonámos ? &E não se lembráo,
que a desordem , e a anarchia reiuão sempre nos paizes
onde o ponto central he destruido, onde nâo existe unir
dade de acçáo.-, nem conceniraqéo de poder, e de vonta-
des ? Sô se lembrarão que quando a moraL orgànisação de
hnm Estado he destruída no, centro daquelles» limites que
lhe forão traçados pela natureza , não subsiste por longo
tempo nesse Estado nem Liberdade, nem Independência !!
Contarão demasiado com a nossa alardeada ignorância *,ê
«áo anteviráo o que* o> kmoí da Liberdade pôde era co-
rações que amão a sna Pátria , e que conhecem os seus
recursos. ,; ttt .--v-,;: ;¦ -í..-.-... vV,v; ¦„'¦ ; .' .'."-.'•' ¦•-.'

Hum velho calculista que temos na nossa Freguezia,
disse ha poucos mexes <•<que náo duvidava apostar que
os Sfirs. de Portugal pilhando lá El Rey mudarião de fra-
ze a nossso respeito , e tirariáo todoo partido da mudap-
«a do Throno para iinelhorarem de, sorte á nossa custa ^ è
com o nosso descahimento* „ A Prophec-ia ainda não está
de todoverificada . porque segundo o geito que o recado
leva, elles devem atíender ás Bossas representações : más
se as não fazemos ella, se ha de realisar; e porisso que
«quem ealia consente í= he preciso fadar , e faltar inui-
to, e com.:: malta energia. Graças, que hoje ha mais • de
hum que escreva pelos nossos direitos , que são os direitos
da >Taçáo-toda : 

' 
app/areçeráó outros e outros- em beneficio

ila .nossa Cassa, que por ora parece hir. á revelia. De*eri-
ganem-se-os falsos zelosos de Portugal, o crescimento do
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Brasil fará a'Grandeza e a Felicidade de Portugal; e -a

sua escravidão náo lhe produzirá vantagem alguma real;
sirva-lhes de prova os 300 aanos passados: o Brasil era ava-
rentameiíte guardado , e Portugal nunca deixou '.de ser
considerado na Europa como Potência de segunda Classe:
extrahio das suas minas por hum calculo aproximado do
anno de 1700 a 1821 , 45U288 arrobas de Giro além dos
Diamantes , e do monopólio do Páo Brasil , e Portugal
foi sempre pobre. Tristíssima idéa ! Política erradíssima !

Querer engrandecer-se huma parte da Nação á custa da
decadência da parte maior delia! i Quizera com tudo argu-
jnentar com alguns, Siírs. que julgáo tudo bom o que se
diz em Lisboa,, e perguntar-lhes fcorn toda a moderação
e respeito) porque he indecoroso estar -B. A. R, uo Brasil,
Pois nunca o foi estando aqui toda a Corte , quando oa
Sfirs. 

'de Portugal fixeráo a sua Egira . te agora o será

quando já temos Príncipes Brasileiros ? Indecoroso he fo-
nientar a isolarão das Províncias do Brasil .com o Prm-
cipe, que deverá ser nelle oeeot.ro. de suas relações ,
para communicar-se melhor com o centro commam : índeco-
roso he o dizer-se detóe , do jurado herdeiro piesumpüvo
da Monarchia "que pôde aprender as lingoas nas quatro
primeiras estalagens que freqüentar, viajando talvez contra
it sua vontade I Se os Senhores Deputados não sao respon-
«aveis pelo que Asem no Soberano Congresso , também
»áo devem levar a mal , que manifestemos os nossos sen-
timentos sobre .as suas expressões , quando ellas ofleodem
m interesses geraes da Na çáo: os Redactores de Lisboa
aos dào exemplo , * nós aprendendo delles a ser livres , e
Cidadãos diremos " que não parece, muito decoroso o con-
feito que dos Brasileiros (além de outra* mortas expres-
soes igualmente affrontosas•)• formara o Senhor Miranda ua

.«na Falia de 23 de Agosto , em que avança = que duvt-
da que no Brasil o mais erudito saiba o que he Constj.
iuição quanto mais otseu-Systema. S= Não nos parece, igual*
mente muito Msonjeiro, o que pelo mesmo n»otivo disse o
Senhor Borges Carneiro =3 que a Tropa fizera tudo no Bra-
sil para o Juramento da Coastitmqio, e que era necewa-
rio Tropa para a sua conservação, cs 'O lílustre Deputado
faltou sem duvida contra o que sentia , porque quem tanto
cabedal de Política- tem mostrado em seus discursos , de
certo conhece, que em taes casos a força moral resultante
ka opinião prevalece sempre á força pbysica, ainda qaaud©

K,
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esta triunfa por alguns momentos, Não temo fallar desfé
modo, nem tão pouco que Os inimigos da minha Pátria
me accusem de —* Republicano¦•»-«; sou Portugwez , amo à
uoüo fraternal do Brasil com Portugal , e odeio a Demo-
cracia; o que eu não quero he a degradação, a vileza,
a escravidão do meu Paiz: o que eu náo quero hè que
se Ifie tolha a carreira da sua prosperidade : he natural o
desejo do crescimento e da felicidade; e he violenta a re-
trogradaçáo na marcha delia. Nem estes meus reparos são
novos , nem devem escandalisar aos Sifrs. idolatras de tudo
o que em Portugal se diz : não são novos porque no mes-
mo dia 33 de Abril , em conseqüência do que disserão
aquelles sábios Deputados , exclamou o Sim, Castel!© Braa*
co 3 Queira Deos que os nossos tachigraíos por huma ca-
sualidade não copiassem o discurso sobre huma opinião
tal cpamo a que o Iilustre Preopinante acaba de pronun-
ciar; e se por hnma fatalidade o escreverão appareqa a
par delle a* contrariedade que merece : não deve escanda-
lisar , porque todos, e cada hum de nós tem obrigação de
desafroutar a Pátria e os seus Concidadãos de quaesquer
nsserçóes , que encontrem on a .sua honra % ou a sua fa-
voraveí , justa, te bem necessária Opinião5. -'»
i : Náo parece também muito dècoroso o procedimento que
se tivera para com os presos de Pernambneo , victimas da
barbaridade de hum homem.', que nunCa devera passar dé
Com mandante de Brigada > .. Hum Stockler ^ que fez cor-
rer o sangue de seus Irmãos: que se jopposs coui mão
armada as Leys do Soberano Goibgréssor a quem desafiou
e afrontou , teve hum cárcere decente , teve iMcença para
medicar-se nas Caldas, apenas guardado por hnra político
Alferes; e as 42 victimas de L. do R. são promiscuas-
mente recolhidas no Castello de S. Jorge ; são privadas *
uo primeiro dia da sua reclusão, d,'agoa e das suas prov
prias camas: são escoltadas das praias > em que desenhar-
caráo , por 80 homens de pé , e de cavallo . . . á toque
de caixa ... como facinerosos f a . . Isto lé não ter era
vistas o homem e o crime , mas sim exterioridades , res-
peitos , &c. &c. E será deste modo recebido o Anthor de
«eus malles , esse Tigre agaloado, contra quem clama
vingança o sangue e o fumo das queimadas vieíimas»
mulheres e crianças, que se refugiarão em hum Templo y
que elle fez incendiar; e que para poder soltar infrene oa
diques, ao aeu despotismo , maculou com oferrçte de \man%
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por elle sonhada , ou desafiada s Independência b os que
só querião a Constijuição e os seus fruetos ? Não de eer*-
to: antes já teve defensores , que o inculcassem B Go»
vernador benemérito , por isso mesmo que fora bravo sol-
dado. B Ah meti amigo , quando ouvi !er no-meu Revê-
rendo Vigário no Astro da Lusitânia, que o .desembarque
daquellas 42 victimas do despotismo governa torio militar
fora no dia 19 de Ouctubro , isto he no seguinte , ao em
que se havia pomposamente solemnisado o aoniversario da
morte*de Gomes Freire , e outros infelices Mártires da bem co-
nhecida Octobrisada , exclamei na minha patriótica indignação
" que horroroso contraste ! . . E não haverá quem marque
na posteridade este dia memorável , para ser tambem dig-
no do luto e das lagrimas do honrado Brasileiro , que áma
a Constituição ? „ Náo haverá , ( respondeome hum
Amigo qne estava presente ) mas houve sim quem tornas-
se á hum dos Sítrs. Deputados de Pernanbueo , que pe-
dia se tratasse da sorte daquelles infilices B náo he caso
urgente!! !-B y T,! Tambem tenho ouvido a quantos vem da Cidade que
os Nossos Deputados estão feitos quasi mudos expectado-
res das deliberações do Congresso á nosso respeito. Náo
me admiro dos trez , que ha tantos annos se achavão da-

qui ausentes , ignorando o espirito publico e as cireuasían-
cias do Brasil nestes últimos tempos; mas o que
sem indignação não tenho podido ouvir, 0 que he Depu-
tado por B excellencia B de quem se esperaváo maravilhas
alli persiste mudo e quedo !. . Que forte motivo terá elle

para hum tão profundo e extranhavel silencio? Bdic-mt
PaduanÜB A lição de Bonin, Sidney , Bentham , e ou-
tros , exige mais applicação, do que a dos Praxistas
ín-folio, que atulbão as estantes dos nossos Advogados.
Mas deveremos nós tambem ver mudos e qircdos lavratem-
se os actos da «ossa nnnca pensada degradação.. Para

quando guardaremos as nossas representações?... Para

quando talvez já esteja desenrolado o pavilhão da discor-
dia?.. Para quando huma guerra civil, rolando o seu
carro sanguinoso, tornar inimigos aquelles, que a Pro-.
videncia, e a Natureza ajunta para constituírem huma so
familia ? . . Para quando excitado hum ciúme , nao so
imprudente, mas até mesmo execrável de Provincia, á
Província, de Povo a Povoe de Europeo a Brasileiro,
tivermos perdido uniáo , força . anúsades, parentesco, repre-

k 2t /
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sentaçáo, e btaços ? . . Oh ! scena. de horror ? oh! qua-
dro lastimoso! e como não assustes aos indiferentes na
nossa ciise actual! . ..

Já se me figura escutar-te á dizer , que me não de-
vo metter a Político , falando em cousas, què não sáo.
alfaias da Igreja de que sou sacristão; perdoa, meu Ami-
go ; o bem da Pátria , que deve sempre ligar-se ao bem
da Nação, he matéria sugeita ás discussões de todo o
Cidadão honrado ; no perigo em que somos , he hum cri-
me o silencio ; só o malvado egoísta he que vé, a olhos
enxutos, os malles da sua Pátria, ou os daqnelle Paiz
que lhe tem dado estimação , riquezas , e honras. Soffrer
e callar he philosophia de fracos, em que o , despotismo
assentou sempre o seu império. Callar ! . . . e como! . ..
Nós vimos o Throno estabelecer-se entre nós ,• fizemos sa-
«rifieios inauditos, adoçados pela espectação de hum futu-
ro grande , e digno do nosso Paiz ; nunca appelidámos ss
gente do Cirioa~ aquelles que acompanharão o Monarca,
quando pela sua retirada de Portugal salvou o decoro da
sua Pessoa, do seu Throno, do seu Reino, e talvez o
decoro de algumas 

'Nações da Europa; em 1821 consen?
timos na separação do Rey , porque unhamos no Princi-
pe hum centro necessário, assim como Portugal nelle que-
ria ter , se El-Rey' não cedesse ás snggestóes ¦- dos que
tanto se empenharão na mudança do Throno , por interes-
ses particulares; $e agora querem privar-nos deste penhor
da nossa 8empre desejada tranqaillidade; deste vinculo da
nossa tão preciosa quanto necessária reunião com Portu-
gal ? j.E fiara mais agravarem a nossa dor em perde-la t
dizem, que não he deeorosa a estada do Príncipe nos bra-
ços daquelles , que o virão crescer , adiantar a linha dos
nossos Monarcas, augmentando a nossa gloria , por haver
elevado o Rio de Janeiro á ser Pátria de Principeg ? . E
se o .iiidecQTOSo consiste em estar o Príncipe ex-Enearre»
gado do Governo desta Corte ou Cidade , pela impiamente
fomentada desruembração das nossas Província», ^porque
rasão em vez de o arrancarem do nosso seio , não reor-
gauisão a necessária reunião dellas , e nâo estabelecem
nelle a necessária centralisação t j, Não fora isto mais ob-
vio , mais- rasoavel , mais phüantropo è liberal , do que
esse Governo, com que debaixo do titulo de Provisório r
sabstituein os já 53 provisoriamente sa- estabelecidos, talvez;
com menos incoherenciaa , menos sementes de discórdias,, e
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de certo menor arbitrariedade em hum Militar Capitão Ge-

neral , ou Governador das Armas, que he questão de no-

me? 
'-E 

será decente á hum Povo livre chorar callacla,

sem queixar-se da injustiça dos seus irmãos , sem procu.
rar na sua aíBicqão hum remédio , que mitigue, a sua dor l

Já nao he tempo de condescendermos cegamente com aquel,
le8 que menos sensíveis , só nos persuadem o esperar bens

de 
'tão 

funestas disposições : o Cidadão ,. que lê no presente
os acontecimentos do mimo, deve estar certo , que aiitho»

risa os seus argumentos com a justiça a mais decidida;
e se o seu patriotismo não rompe por todos os embaraços ,

para acautelar grandes males, abrindo os olhos dos seus

Concidadãos sobre os seus direitos , e sobre os interesses

eeraes da Nação, eu não sei que elle possa ter hum

melhor ensejo para ser digno da Pátria, porque prevenir
desgraças com meios dccorosos, be melhor sem duvida h
do que remediadas , ainda com. grandes , . e diffict.llo.os

sacrifícios. Dissipemos, em quanto he tempo a pequena
nuvem que se levanta em os nossos Hpnsontes ¦ ouçamos

o grande, e Antigo Arcebispo de Malines, para que os

nossos receios não se taxem de visões fntew.
» Que os negócios da America se tratem na America,

„ e os da Europa na Europa, e tudo. Iara bem.,, .
« Não ba duvida que o Brasil.>e despegana de Por,

„ tugal, se o Portugal não viesse reumr^e ao Brasil.
' u 6 Rei abrio iodos os Fortes aos Pavilhões de to*

da, as Nacóes; que deverá resultar ? A independência

;; atolua d te Paiz , a sua separação d.e Portugal pe a

impossibilidade de o fazer relrogradar 
f« 

Commercp d

todo o mundo, para o tornar ao exclusivo de Porta-
Li. Também so Soberano estabelecido no Brasil re,

verter para a Europa . deixará sp« de si s indepea-

„ Selei estabelecida nos Escriptorios do Rio de Janeiro „
A Europa assignando o Tratado , que deu a Liberdade

;; f America, alignou a Grande Carta da emancipação
ãc todas as Colônias. ,, -" « Todos os esforços das Metrópoles para contrariar esta

marcha , são perdidos ; a sua arte deve consistir em ob>
", 

ZlT o desenvolvimento das suas Colônias , seguir os
«, rcimlar-sp nor elles , para evitar de

„ seus progressos , regular-se por *>i" , „„ „„
travar se com eiias por extemporâneas restriccoes , ou per-
tençóes ; ceder quanto he rasoavel ; conceder mesmo an-

; tes que requeirãoj substituir os laços da amizade, e

5»

?5
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„ os do reconhecimento ás leis imperiosas da authoridade s
„ que o tempo tem enfraquecido. O esquecimento destes
„ princípios custou á Inglaterra a feliz perda dos Estados
„ Unidos; custa neste momento á Hespanha a de suas
,, Colônias; que ella ainda procura reter, sem saber por-,, que, nem como. ,,

Nem he somente este célebre Publicista quem assim
se exprime quando maduramente consulta as circunstancias
actuaes da Europa, e das Colônias: citaremos as expres-
góes de luiin dos mais illustrados Membros do Soberano
Congresso Lusitano, que até parece exceder os nossos de*
sejos e requintar sobre a nossa opinião. He o Senhor Mou-
ra , que nas suas reflexões sobre o Pacto Social a foi. 81
diz =5 o Brasil deve ser independente , e só ligado a Por-
togai por vínculos de amizade , e por tratados de alljanqa,
e Commercio , igualmente vantajosos aos dois Estados! s

i E náo fazem hum serviço á Nação , todos aquelles,
que vendo aproximar-se o momento do rs alarma ss (pelaretirada do Príncipe) elamão que se dirijão no Soberano
Congresso ardentes suppiieas , e fervorosas preces ? Existem
partidos, he verdade, mas também he verdade que elles
engrossão, aproveitando as circunstancias, que se lhes
apresentão favoráveis, para se tornarem mais ou menos
preponderantes. Desunirão-se as Províncias , sim . mas ainda
o respeito para com o Herdeiro do Throno Portuguez,
não tem quebrado todas as relações 4- que talvez desap-
pareção na sua reürada. Se encontrados interesses separào
alguns indivíduos da opinião mais geral de Brasil , sendo-,
Como he , huma só e a mesma a causa de todos, os in-dividuos se reunirão , eonservando-se o necessário centro
neste grande Reino, debaixo da nossa Liberal Constituição,
cem todas as circunstancias, que competem á sua Ca-
thegoria , que conservem a grande Carta , que se está
exarando, qne eternamente liguem os dons EmispheriosPortuguezes. Este centro, no estado actual dos negócios,
nem pode, nem deve ser outro que o Augusto Príncipe,deixado para nos reger, e que tem de Reinar suecedendoa. seu Pae. ninguém melhor promoverá os interesses doBrasil, do que aquelie em quem a Nação toda reconhe-ce num futuro Mooarcha ; ninguém estreitará com maisamor, e energia as relaqões dos trez Reinos de que se«ompoe a nossa Gloriosa Monarquia ,. do que aqaelle.qae *
fea de ser o seu Rey, e qne deseja a gloria da'Sua A a-
guste Dynastia.
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Mas se he próprio de hum filho respeitoso obedece!"
aos Decretos de seu Pae , também he próprio de hou
Povo livre e generoso , de hum Povo . qoe se quer pôr
á salvo de futuros inales, representar com energia , pedir
com decência , protestar com vistas no bem de todos , que
S. Á. íl. demore a execiu*ão do Decreto para a sua reií-
rada em quanto com toda a possível brevidade se repr.e-
senta ao Soberano Congresso a nessa justiça e o nosso pe-
rigo , e se declara a nossa vontade , e o nosso quasi esque-
cido interesse ; porque sendo tudo isto em beneficio da
reunião dos dous Mundos , seremos attendidos de certo.
O zelo pelo bem Nacional, combinado prudentemente com
o bem da Pátria, nunca será hum crime; nem he crivei
que o Soberano Congresso conte em menos o Povo do Bra*
sil , do que o Povo de Portugal.

Não he por tanto com tumultos populares, que se
fazem estas representações; não he com sarcasmos , e me*
nos com armas , que se deve manifestar a nossa justiqa;
a justiça por si mesma se recomenda, O benemérito sol-
dado, que só be soldado ou na fronteira ou na brecha,
he Cidadão benemérito no seio da Pátria, e he Liberal
com os Líberaes; só a força Moral deve ser empregada
sm taes occasióes ; o direito de petição he livre: são livres
as assembléias presididas por hum Magistrado. Dirijáo-se
por huma semelhante forma os nossos requerimentos ao
Príncipe. protestando-se-lhe os nossos sentimentos Consti*
tucionaes , e a nossa veneração ao Congresso Soberano.
Nem os Líberaes da Europa , nem os do Brasil crimina-
ráo este passo aconselhado pela Prudência , nem o Augusto
Congresso deixará de annuir ao que lhe representar-mos
em prol eommum deste Reino e de toda a Naqáo.

Estas sentimentos de hum pobre Sachiistáo de Tambi,
que apenas traduz trCoraelius Nepos ts , são os de todos
os bons Portuguezes , que ardentemente dezejão ver com-
solidada , e para sempre feliz a Nossa Gloriosa -'Monan-
chia. Os que parecem opposíos , de certo tem interesse na«
perturbações, que se podem originar da retirada de S. A*
R. Fujamos destes homens, como de furiosos , que amear
ção , e não argumentáo; como se a Liberdade Constitu-
çional deyesse ser recomendada - á pontas de baiòoetap $.
e com procedimentos , q*:.e só inculcáo despotismo. Os
amantes da Pátria , do bom senso , e da Naqáo , só que-
xein hum centro neste grande Reino , sem se desatarem
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as relações, que o prendem aos dous da Europa , mas
sempre com equilíbrio de interesses , e de honra. <

A Deos amigo basta de poliücar ; peçote por ultimo
que não despreses as reflexões do

Teu Amigo Sachrisfáo,

(ESTRAHÍDO DO DlAKIO DAS CORTES N.° 160.)

O Sílr. Abbade Medróea. Se nós soubéssemos com cer-
teza, que havia lá hum partido , muito bem; mas como
o nao sabemos, motivo porque eu assim me explico. Logo
que elles souberem que El-Rey jurou a Constituição , e que
o Principe Real volte para — o seu Reino «- , ficará tudo
em aocego e tranquillidade. Se houvesse huma necessidade
evidente , eu estaria porisso , mas como a não ha, porisso
o «ão julgo de absoluta necessidade. Além destas rasées
nós estamos aclamar que não ha huma camisa-,,.nem hnns
¦çapatos para se dar aos Soldados ; e havemos agora ir gastar
tantos contos de réis com a expedição? A cousa, Senhores
não he para brincar. '

O Senhor Borges Carneiro. As conseqüências que mo-
verão o Congresso a dar providencias para irem tropas, são
as mesmas hoje. Não ha duvida nenhuma que as tropa»
que estão no Rio de Janeiro devem regressar , pois que
assim se lhes f rometteo por hum Decreto, que se lhes de-
v.e prompíamenfe cumprir. Eu estou informado que estes Sol»
dados tem muito dinheiro: porque alguns delles ha, que
além do seu soldo , ganirão 4U000 réis por dia pelo seu
trabalho , e já se vê que vindo estes homens, era dinheiro
€|ue vinha para Portugal.!!! Esta tropa não vai com o
aspecto de restauradora ; náo Senhor ; não he asssim ; mas
vai como huma guarnição ordinária , que se manda para
aqr.ella Cidade, como para outras muitas: vai como huma
.gnarnieáo encarregada de manter , a boa ordem , e de fa-
¦im respeitar a Junta , que se vai formar. Supponhamos
que a vontade geral da Nação he a Constituição;_ mas
¦por ser assim ç- segue-se que todos querem a Constituição'.
Mão : porque, de querer huma coisa , não se segue que
ísiejão já conformes " com'as ordens, e facto»?,, que daiu
se seguirem.

Bio de Janeiro. Na Typ. de Moreira , e Garcez. 1823.
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reverbero

.Institucional fluminense.

ífEHCA FEIRA 15 DE iíANEIRO DE _8_&

Rèdire sfit nelas.
Horat. Liv. v. Ob. íi.

ÇoRRÈSPONOEifCíA.

Snrs. Redaetorefcv

. .'.'...'..... Creflcwnt divitiae , tameu
Cor néscio qaid aémper abest rei,

Horat.

• •' A divida do Thesouro Publico , tanto em Lisboa,
«orno no Rio de Janeiro, tem excitado bastante attenção *

eu alli , ou nesta Cidade, st* hão adoptado sistemas , e
<*ado ordens, que fazem rir a huns,_ chorar a outros, e
admirar a muitos. Nada he mais fatal que o medo , que
occupa , já não digo a populaça , mas a homens de huma
certa ordem ( onde se deve presumir senso commum , de

que a tal divida nos esmague , ou empéqa a marcha e o

Fogreseo da felicidade destes Paizes. Náo ha Nação na
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Europa ., que não tenha, huma divida publica, nem he
pequena a do único Governo . que ora a America tem j.
e todavia este avança a passos de Gigante a equiparar-
se cora as maiores Potências. Mas es nossos Administra-
dores ,. ou surdos ,á voz da experiência , ou íúmidoa de or-
gnlho , náo querem ver o como alli se administra e ma-
neja este negocia ; talvez meditão , ou amadurecem gran-
des planos- , mas o que vai sahindo á luz não faz muita
honra ao . seu saber. Com effeito , se em qualquer dos Pai-
zes, que temhtima divida Publica se dissesse: que para
arnotíisa-ia se deixava de pagar , aos que comem do The-
souro, metade do que se lhes prometteo, e de justiça se
lhes deve para se lhes pagar quando o Thesouro se desculpe-
nhasse ,. parece-me que os Financeiros daquelles Paizes justa-
ffiifcníe, admirados exckmarião sr onde he que se escondeo até
agora este segredo de matar a fome a huns , para1 que outros
tenhão mais alguma cousa? Em que charco se ©eculía.»
vão estes Cisnes em Administração ? s? Com que piedade náo.
leráó elles que tia hum Governo, em cujos cascos se met-
teu , que a boa Administração dfepende da mesquinharia
e máo pagamento dos Ordenados ? Quem acreditará, que
se quer fazer lasarar de fome, a huma Viuva e quatro Fi*
lhos ( a quem seu Pae só- deixara annos de serviços ), dan-
do-se-íhs duzentos, dos quatrocentos mil réis, que se lhe
devem , e que ainda por iaieiros , apenas elíegavão paralium grosseiro, aiime&to ? O certo he , que estes Piauos
tem ressaibo de egoísmo monstruoso, que talvez fôrma o*
character tios Financeiros- Portuguezes , e partem de pes-soas , que estão a coberio da férrea necessidade.,,, e que de
ferro tem o coração,,. para se não aifiigirem com ° quadro,de tanta miséria ; entretanto que vivem nos- braqos da
abundância.,, preeonisáo aos outros a economia, ou antes
a desgraça! j que soberba moral!!!.

Ainda porém que se tenhão dado ordens, e feito dis-
epjsos y. que intíieáo haver buma» divida. Nacional Porta-
gneza , com tudo , ninguém 8*j|da; designou* terminai..eme»*,
te a sua somma. Eü r que nunca foliei os livros sagrados ,,
que aceultâo este ridículo mysterio,. digo, que a divida
Nacional Portuguesa montará, ad plurimum a. LOO milhões-
de crusatlosa. Ora quando eu sei tjiie a» renda* desta Na-
çáo sobem a 40 milhões e que a Propriedade Portugueza.
excede a 600,0 milhões-, não posso deixar de lastimar-me
que estando esta. divida aa rasão de 6 por cento para comi
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a Propriedade •, e de quasi 40, a renda aiinual paTa com

ella, hajáo Financeiros desconfiados, que receem a nossa

perdição, se nos náo abatemos de pagar a quem devemos

por inteiro , e não acudimos á amortisar toda a divida.
Não ha hum só Caixeiro , qne náo concidere a seu

Amo rico, e com lazáo , quando sabe que elle tem 100,
deve 6 e vende por anno dons e hum terço,- por que
( diz elle ) Para que meu Amo pague os , 6 basta que se

resolva a náo .gastar os % e terço nas despezas annuaes;
com o economisado pagará , sem de novo surtir a Loge ,
os 6 qne deve , em muito pouco tempo, e ficará rico em

toda a extenqão da palavra. Ora , quando o. Caxeiro as-

sim sé explica , nâo conta que o Amo o matará de tome ,

pelo contrario está seguro, que nem lhe diminuirá a me-

sa nem lhe encurtará o salário : conta sim que nao dará

funções* náo jogará , nem terá por algum tempo certos outros

desvios. Redasa-raos isto á linguagem de Financeiros : nao

dando o Thesouro Nacional mais pensões ; nao augmen-

tendo o numero dos Empregados; determinando aquelle,

qne he necessário em todas as Repartições , para nunca

irais preencher' os conciderados supérfluos , que vagarem ,
deixando á Natureza os pensionados existentes, que boa

conta dará delta ; animando assim a industria , melhoran-
do a arrecadação , fulminando os malversadores, cast.gan-

do o peculato, reformando os abusos , cortando o desneces-

sario, punindo os vicios , e premiando a virtude.,. nao se

passarão dez annos, sem que «-veja com fanaos em^de-

mana/" e em circunstancias de d.spor delles , como bem.

6 
NaTnglaterra a renda annual monta á .60, milhões

de Libras esterlinas, as quaes usando de con 
£«*«.£

são iguaes á 600 milhões de Crusados: a ***"•**
Nacional somma 600 milhões esterlinos, ^Fe^s 

f,
gomas dezenas, os quaes eqaivalem a seis mi m i hoe .da

nossa moeda; avalião a sua propriedade em 50u odnilbji

de crusados: isto he , a renda annual esta para com adi-

vida na rasáo de dez por cem ; « a divida para com a

propriedade na mão. de oito e hum terço. Ora, á excep-

cio de algum desorientado radical, nenhum Inglez de,xa

de comer o seu Roast Beef e de beber a sua cerveja com

satisfação, e em perfeito esquecimento fea tal divida: nau-

ca á Inglaterra faltou quem á porha lhe ministrasse era-

pratim», quando os precisa, nem o seu Governo teve
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jamais a idéa de mina Nacional por cansa da divida neiií
deixa , quando lhe convém , de dizer á Europa inquieta
E3 ou socega , ou teme =3

Náo íalíarei das dividas dos outros Povos , por qne
para exemplificar a matéria basta- a citação de hum só.
Se aquella Nação dorme descansada , tendo huma divi-
da maior que a nossa em proporção da sua renda , e dá
gua propriedade , < porque andaremos nós a fazer escufcéos
por tão pouca cousa, amedrontando a huns , desconsolando
a outros , e causando lastima a certos, porque lhes peja
ver manejando as cousas quem as não estuda , quem não
se applica á conhecer os fundamentos , e os recursos do
objecto , de que estão encarregados , e que só cuidão de
ostentar hum estúpido orgulho, dar respostas evasivas, ott
lembrar systemas , qne desdoiráo a Nação , desacredita»
os Auíhores -, e nos aHuhao com os barbados habitadores
de Bizancio ?

Ainda está por acontecer, que desde que ha Governos £
finde o dia 31 de Dezembro , ficando saldadas as contas»
sem debito o balando publico annnal ; sempre a Fazefedá
deveo , e sempre o Mundo Político existio com estas di-
vidas. He verdade porém que desde que ha Governos f
ainda não honve hum, onde os seus Palinurõs se empre»
gassem em fazer do Estado da Nação huma pintura tão
deplorável , qne pouco falta para crê-la no septticíó , e isto
para que o mando, que os ouve os repute necessários*
Desgraqadamente só entre nós he que se ouve á hum di*
%et so Erário não íèm fundos, crédito, nem ordem |ss ou-
íro sr o Banco (seu principal esteioj vai diminuindo o sei*
crédito de dia em dia , ®&e estabelecimento êe acha em
huma confusão de conta» indesaiavel. tã Este grita rs nâo
ha dinheiro , he impossivel supprireni-se as despesas cr è
para fazerem verdadeiro o teett -System&', íormáo complicados
imaginários cálculos de despesas. Aquelle assenta qne o único.
recurso he prolongar o despacho- das partes , recorrendo à
todos os subterfúgios dos trampolineiros , escondendo, de-
tendo ,-e negando aos Requerentes os seus papeis. Se todo
o indivíduo , ou corporação , qne faz trausaeçóes diária*
precisa de credito % se este he filho de persuasão, em que
se está , de qne qualquer indivíduo tem propriedade, tem
ordem nas suas contas, e recarsos na sua imaginação , co-
mo ha de haver coaOanqa em quem se apregoa pobre ,
atrapalhado , sem recarsos > e sem meios? -ssíisum teaeaüs
amiei ? rs
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Ainda não vimos estes Financeiros tão loítçíos , e ra-
diantes das honras do Estado, dar hum Plano para aiii-
via-lo do peso , que o verga. Ainda não vimos estes Si-
monds do Rio de Janeiro apresentar Iram projectó cie me-
lhoramento da Renda Publica -, ainda os não vimos prestar-
nos o fio para entrarmos no Dedalo mysterioso da A d mi-
nistração; demonstrar os abusos , os peculatos , e os „es-
candalos delia ; ainda não se dignarão de examinar os re-
cursos da Nação, e apresentar o quadro das vantagens,

que deiles se podem tirar , a melhorando , ou desenlupiudo
os canaes obstruídos da riqueza Publica , ainda náo sou-
berão distinguir o necegsario e o útil do supérfluo e ene-
roso; ainda não investigarão o methodo de tirar dos mes-
mos dados resultados mais vantajosos , tudo fazem sem
íuethodô , sem systema , e só aproveita© o pensamento do
dia; o Publico grita , o Publico aponta os erros ,„os abu-
sos , e os nmies; mas elles enlodados na servii rotina só
sabem declamar , e amaldiçoar de vez em quando esse
Publico que ©s conhece, e que os desmascara.

Deixando porém de falar da divida da. Nação em ge-
•Tal, 

que agora se acha em máos entendedoras, circunscre-
vatnos-nos somente ao que se passa sob as nossas vi*1as;
He publico que o Thesòuro do Rio de Janeiro pagará so
a metade das pensões de certa ordem , (e já se rosna em.
diminuir ordenados; com o fim de pagar huma divida,

que tem , isto he , para embolsar Capitalistas ricos , quer
constituir-se devedor á pobres. Taes se podem considerar os
Pensionados : e para qne os primeiros se nao queixem da
falta de pagamento medita modos de fazer mais magros ,
os que o Governo emprega, Mas infelizmente até neste mi-
seravel calculo errarão os resultados: porque se esta pou-
pança he interina, segue-se que o débito que delia resulta,
snbstitne o débito , que fe amoríisa , e fica a divida no
mesmo balanço. tendo por único resultado o mudar de
Credores, e excitar a desesperaeao dos niíeiices

Neste mundo todos temos obrigação oe pagar o que
devemos , e ao mesmo tempo a de vivermos decentemente ;
ninguém deve deixar de comer hum dia para pagar huma

pataca que deve , porque a primeira Lei he a de nao
commetter suicídio. A economia e a ordem na distribuição
do jomal diário adquirido, são obrigações, que todo o
homem tem na ordem social : com estas unas virtudes
mata-se a divida , que a necessidade forçou a contratar , e
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sustenta se a existência . que o Creador benignamente nos
deo, com a positiva obrigação de a não destruirmos. Ora,
se o Thesouro deve , he preciso qne pague ; mas he igual-
mente necessário que faça as suas despesas diárias : estas
nlíitnas sáo os ordenados, as pensões, &c &c. .Não. deve
pois deixar de pagar estas , para amortisar aquellas , ao
menos qne não queira incorrer no crime de matador , co-
mo* incorria no de suicida aquelle , que para pagar a pataca
deixasse de comer. O Corpo Político sustenta-se eom a
distribuição justa das rendas publicas ;. não pôde portanto
o Governo abster-se de fazer esta distribuição sem se ex-
por á promover a dissolução do mesmo corpo. Sim , tirar
metade a • huns para inteirar a outros ; os primeiros neces*
sita dos, e os segundos abundantes fsem entrarmos na na-
turèza da divida!!!) he querer, senão matar, pelo menos
pôr em lebres o Corpo Político.

Sabe-se muito bem que o Thesouro do «Rio de Janeiro
deve; mas ou elle foz mysterio da quantia da divida, ou
elle mesmo a ignora. Se em lugar de se entreter, em dar-
nos orçamentos (que talvez são bons para o seu conheci-
mento , mas que para nós são asneiras), nos desse o exacto
estado do seu debito, usasse de franqueia e clareza , aca-
basse o costume de mysíerios , que envolve despotismo , e
abraçasse o da publicidade que he a alma das Constitui-
çóes , saberíamos bem o que he a tal divida; mas já que
elle"o não diz , ousemos ad vinha-Io. O Thesouro do Rio
de Janeiro deve 16 milhões de crusados ; o que elle terá
de rendimento nos annos futuros , he por agora só presu-
mivel ; com tudo, quem o arbitrar, em 10 milhões não
hirá muito errado . acreditando-se mesmo a separação total
das relações do Governo , entre esta e as outras Provin-
cias. Deve piiis o Thesouro nos annos futuros pagar as
suas despesas diárias, e amortisar a divida passada ; como
aquelles porém absorverão quasi os 10 milhões , segue-se
claramente que pouco restará para a amortisaçáo, desta e
portanto haverá sempre a mesma perseguição de Credores ,
e o mesmo desasocego do Thesouro. Quando os Inglezes
principiáiáo a ter huma divida Nacional , as suas circuns-
tancias erão infinitamente 

'.peiores, 
porque segundo os Dis-

cursos Parlamentares de Guilherme III. já se tinliãq gasto
na guerra , que acabou pela Paz de Wíreck os reiidimen-
tos dos a mios seguintes ; tinhão pois não só divida do pas-
sado , mas lambem huma futura. ; Que íizerão então aquel-
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Im homens¦• Tomarão o parti io de reduzir a divida á Apo«

li»-. 
' 

e tíe as declarar vencendo juros. Feito isto oáo faltou
Lein emprestasse dinheiro sempre que o Governo o pre-
pinou e este ticou descansado.

Até aqui se o Governo Portuguez qniMMe fazer Im-

TOa tal operação , provavelmente nada obteria v P°r«j«e *
"biU-ariedade 

do Despotismo, e o .yskmaoe Dependência

no Erário , era tal que ninguém recebia dinheiro , a nao

ter padrinho, ainda qne fosse algum dos miúdos Contínuos,

«ne alli ha; não havia confiança, porque hnraa folha de

papei com Õ nome de - Aviso ~ transtornava quanto havia

de mais respeitável e venerando; por conseqüência nenhum

Patriotismo , nenhum amor pela causa Pubtica , que so po-
Lm ZZl da bem entendida liberdade. Mas hoje nao

deve Ver ««am : * Nação náo fica «em bnm Governo Re-

«rèsentaüvo : o mvsíerio deve cessar-, a Imprensa fulmina-

íâo tmnsgressorei , e Opinião Publica deu. «ci.it os mal-

rada; agora.- Pátria ~ não deve ser ham vao simulac.o,
niarai ^himera o espirito Nacional.

Reduza pois o Governo no Rio de Janeiro a sua d,-

vida á Apoli es. isto he, tudo quanto devia no para sem-

me .aiaaTdia «6 de Abril de 1821; diga nelles, que

Tencem I A cento de juros, pago, iuviolavelmente deij

ITTmtzm v*Mcba livre de huma perseguição no Tlie-

íouro S no'nos ias Apólices, sendo ricos ficarão dejean-

Sa os' nortnie o seu capital está em gyro lücroso , que he

o ouJ Iu qu rem; a sendo pobres, acharáo compradores
o que enes quereu prejudicial con-
ás suas ou ao par , on pormmt« N .«rada.,
trado. Atada hoje ha *«£*£ 

\£Pp8Sskel receber 12
«rine #stão convencidos , ae que uao m v»

Jo cento do seu dinheiro, com 
^^Tokrl Z

tanto naturalmente preferirão ganhar os 8 do Governo, por

que he infaüvel ver se-ha o Governo
Provavelmente antes de 4 annos %er se n t

-»n mesma situação em 
je 

« «J ™ 
^ ^ .

se apresentou aos-Cart.1^ * ^^totMmm 
<*à

r^rfPTrVo,r;ar:r^ l—, — >*
P"blÍfc««a dizer dosde ha de vir o dinheiro para os ju-
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fora o bastante,) e nelles se conhecerá que as sommas da-
das era pagamento aos Credores . excedem a 256 Contos
de. réis i soüiina em qne importa-o juro do semestre; ajon-
tem-se estas quantias aos soldou , pensões,, e empregos "mu-
teis , que derem vagar ; ao resultado , que eleve porvir da
burna km entendida economia- aa despesa , e fiscalisada
aparo na receita e admiiiisiraqáo das rendas, &c. &c. e no
lua de quatro , ou seis annos, ver-se-ha o Governo com
fundos (já pagos cs juros; para araortisar as Apólices, o«
para dar Leis aos seus Credores , porque pôde então, con-
eordando elles , diminuir os juros.

Dirá talvez alguém que melhor será hir logo aniqui».
Jando a divida , eomo se usa , do que gastar , pagando
jatos ,-e ficar com a divida por inteiro. Esta reflexão não
tem peso algum. fitam Credor de 100U00O réis que não
vencem juros, manda todos os dias á casa do-devedor bus»
«íar o seu dinheiro ; e se este lhe manda 4, ou 6UG00réis
de quando em quando , desespera, maldiz do homem , e
tem rasáo , porque o seu dinheiro nada lhe rende , e por
que a uáo íèr grande giro, nem pôde fazer que os 4 , oa<
8UG0O réis ganhem , nem pôde contar com aquelle capitai
em época nenhuma , e para nada. Este mesmo Credor *se tem hum credito de igual quantia sobre outro , ven-
eendo jvros , espera que o tempo se finde , e no emtanto
vive descascado , porque o seu dinheiro está em giro acti-"vo ; e se precisa fazer algum pagamento, e o devedor hè
bom , paga com o crédito ; nao perde o seu tempo em pro»«nrar diariamente a paga , porque em praso certo ha d*
recebe-k; o devedor não sendo amofinado com tal perse-
guiçáo medita modos de adquirir para pagar no tempo¦convencionado 

j ambos lucráo o uso do tempo , que muita
vala, e finalmente o giro assim tem estabilidade.- Appli*
que se este exemplo ás dividas do Theseuro, porque o caso-
lie idêntico.

Neste mimoso pedaço do Globo, com que a Divina
I rovulencia nos presenteou , o criar huma- divida Publica
píraaaeute, fora, por agora (a meu modo de ver; hum erro. Amedida , portatíto , que lembro, he só temporária. O Era-sii aiuda está inculto, os seus produetos são muitos, etodo» excdlentes e necessários ao resto do Globo „ e porisso, muito, e prontamente vendáveis; logo o melhor em-
prego, que ge pôde fazer de capitães, he na AgrieuHara..-Uatiiu uuere-se, que considerando se Nacionalmente as cou-
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gas , nâo será bom offiereeer hum. meio de empregar ca pi*
taes, o qual por ser muito seguro, lia de por forca at*
trahi-los. Cultivada a terra e coberta de iodos os edifiqios
que são necessários á hum Povo , então sim , he que será
tempo da criaqáo de huma divida Nacional permanente ¦
não só para pôr em giro capitães ociosos , como para
augmentar o numero dos interessados na conservação (Ia
ordem das coisas existentes , e alongar a época das revo-
luçóes Políticas.

As idéas , que vão neste discurso, occorreriáo decerto
aos nossos Financeiros , se até certo tempo náo fosse na
casa do Thesouro a paixão dominante , repelir versos alheios ,
bons , ou máos. Era hum pasmo ao entrar qualquer, vêr
como até mesmo a collecção de pequerruchos Contínuos
transitava pelos corredores. salmeand.o:hims certos versos da
pedantesca periphrase feita ao sublime Pope; outros repe-'
íindo tiradas - de prosa das notas da mesma Obra ; este
recitando Sonetos dedicados aos annos do Presidente , oa
de Madama Presidenta; aquelle arrotando Epigrammas es-
caudaiosos ; era em fim, tal a mania de poelL-ui-, que até
se passeavão as ruas , com ar de quem buscava entre as
pedrinhas tão bons versos como este:

Nicteroy de possui lo apavonado

ou assestando a íuneta aos Astros, para que lhe inspiras-*
«em outro igual ao seguinte :

Dia de benção, de Targini o dia

depois de certa época andão todos amarellos e embasbaca»-
dos-; passarão se de versos para Jeremiadas, e só proferem :'
c_a divida deixada por El-Rey , he enorme'; não ha di-
nfaeiro, tudo esíá, ern desordem,, tudo em convulsão. _=

Senhores Redactores , torno a repetir aqui , o que já
lhe disse outra vez : eu não presumo de grande sabedor,
e só k-mbro estas cousas a ver se assim , ou com alguma
modificação servem para o Bem Publico , de que tão
pouco cuidão os que de o promoverem esíáo encarregado?.
Eslimarei ver burri Plano de 'Administração para os annos
.seguintes , qne nos desassombre , e dos livre de ver, huns
com medo de que o Ordenado lhes náo chegoe ; outro que
se ihe náo tire este único recurso da vida ; este lamentando
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d sacrifício forçado de metade das suas pensões •, aquelle
receando que as suas dividas fiquem longo tempo por pà-
gar, todos enraivados por verem os seu» capitães estagna-
dos e inúteis. finalmente receosos e tristes , quando pela
parte das Finanças a Naçáo Portuguesa pôde estar mais
do qne qualquer outra descansada.

23 de Novemdro de 1821.
Je S5* li»

MEMORIAL

Que os'Membros do Club Patriótico de ValhadoliD;
ahíesenta.raó a fernando vii.

(EXTÍUHIDO DO MoRNING CliRONICLE.)

Senhor.

Os abaixo assignados julgão. ser este o momento ei»

que o sagrado dever de vigiar não só na segurança do Eê*
tado , como na de V.M. os authorisa a falar a V. M.
hiirisa linguagem , que case o respeito devido com o pátrio-
tismo; e a honra com a mais cordial affêcçáo à Pessoa
de V. M. Particulares requerimentos contra q abuso dó
1'oder, tem copiosameqte chovido sobíe o Palácio de V. Mv
mas 

"elles 
ou tem sido abstrahidos dos olhos de V. M. ou

representados com sinistras interpretações , náo tem produ-
XÁáo senão Tesúltadòs cohírarios áv expectação.

A imprevista queda do General Riego , poderá talvez
ger considerada como • o motivo desta representação: lie
-porém nosso dever asseverar a V.M- que ella nem he o
.principal , nem o único motivo qne nos deliberou : a sua
sorte todavia, qualquer qne seja náo pode ser indifierenle
ao HespaiihoLqne amar o seu paus: eila está , assim pode-
mos dizer , itiêntiEcada com o .Systema Constitucional, e
a Nar(ão inteira, tem os olhos íitos sobre a sua prospera,
ou a-Ucrsa fortuna. A publicidade , Senhor , he a alma
dos Svstemas lit^rescntalivos: mas ainda quando isto assim
náo dme , nem 

*a 
Justiça , nem a Politica aconsellião que

se cnbrâo com o véo do mysíerio as medidas violentas do
Governo; o qual começa sempre por aecomsmetter hum só
Indivíduo, mas com o.decurso do tempo vai.accorinnettendo
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eoráo realmente 
'¦accommette a publica irtnqwíl idade. Publr-

quem-se pois Senhor os-crimes deste homem : se elle eo«i
efeito desorientada mente intentou contra o seu Paiz , caia
a espada ém Leis sobre a sua cabeça , e apresentemos
ás Naróes visiahas hum acío de Justiça , qne fará á&
huraa vez honra ao nome Hespanhol , e ao Sagrado Codi-

go das nossas Liberdades. Mas se como esperamos , e ha
de esperar , porque náo he a primeira vez elle apparece
innocente , que illaçóes quer V. M. qne se tirem da sua
dimissáo, a qual posto que esteja dentro dos limites do
Poder de V. M. , não deve todavia ser hum resultado
do seu bel-prazer , on do seu capricho ? A única -ínfercn-

cia será que isto foi manobra da mesma facção, de quem
procedem também os injustos ataques que todos os dia*
eommettera os que tem as rédeas do Governo : que isto
©«incide com a particular'tendência , e sinistros fins com

que se tem dado , e dão todos os dias os empregos prinei-
pães ás pessoas menos próprias para elles , e as mais des-
affeiqoadas á presente ordem de coisas: que se fafcern pai-
paveis esforços contra o espirito.destas instituições Iiberaes,

porque somos governados ,' para a sombra deltas se perpe-
toarem os males. Que outra interpretação poderemos nós
dar é' condue-ta do.Conselho de Estado, que havendo as
Cortes suspendido aos Empregados na administração da
Justiça para os readmitiir quando por hum exame jusiifi-
cassem ser dignos de oecupar tão importantes empregos *
©s tem elle indiscriminadamente reempossado de seus luga*
Tes sem consideração a tantos e tão repetidos Decretos so*
bre hum tal assumpto 2 Isto , Senhor , se V. M. nos per-
pii-tte a expressão , he dar huma bofetada na tacé do Ceu*

gresso Nacional , e pôr-se V. M. em divergência das sua*
deliberações em ordem a paralisar a magestosa , e tran«
eoilla progressão dos melhoramentos , que esperançávamos
obter seui Mnvulsóes. Outrotauto podemos dizer dessas ideaa
de facção Republicana , as- quaes tantas vezes . e tanto
em váò tem sido assoalhadas, e cuja asserça* outro nm
não tem que o enganar, o» simplices , intimidar os-braços >.
e atiear o fogo da Discórdia , que nos consumira.

¦ 'lodc-s estes, Sfir , são directos tramas contra a Com-
tituieão : tramas e. machinaçóes eoncet-idas pnmanan.ente
nos tlespresiveis clubs da política estrangeira , e favorecido*
iepoi* uor quantos tem a Iqoiridò ttsceudeacia «obre o be-
Mm e àbúI Coração de V. :M. Üg seus lautores saa
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homens que forcejáo por afugentar Ao Solo Hespanhol a
Constituição t mas ella está enraizada no Coração de mais
de 2000(1000 de homens resolutos, e decididos; e só pôde
ser desarreigada da Hespanha , arrancando delia esta po-
tente porção de seus briosos filhos. Taes medidas, Senhor,
he qne nos conduzirão directamente a huma revolução,
qne ainda não existe , mas que será terrível quando reben-
tar , que será o. epílogo ds todas as calamidades da vida
humana : qne será horrível , e ensangüentada , porque os
Liberaes de 1821 , não são os dê 1814. E quaes serão as
conseqüências ? Trememos , Senhor , quando as contempla-
ijios. As revoluções , bem como as tempestades descarre-
gão a sua principal fúria sobre os pontos mais elevados.
Que será então ,. Senhor, da sagrada Pessoa de V. M. ?
Quem responderá então por ella? Ella he sagrada, he in-
violável ; mas esta inviolabilidade só pôde ser mantida pela
Ley, e pela Ordem. Em huma revolução todas as con-
«as se baralháo. Nós devemos faliar claramente a V. M.
huma vez que he esta a única occasiáo de o fazer. Á Pes-
soa de Vi M. he sagrada, e inviolável ; mas em quanto
não estiver consolidada a Magna Carta , qne assegura a
V. M. esta prerogativa ; em quanto houver na Hespanha
htim inimigo da Constituição, deve V. M. conduzir-se co-
mo se -tal inviolabilidade não existisse. Adoptando outra
Linha de conducta , V. M. será a cada passo sorprehendido ,
e exposto a precipícios, e o que ainda he peior , a igno-
raccia , e a ihalevolencia attribuiráó a V. M. os trama»
e.'.trangeiros. Longe , Senhor , longe de nós a idéa de que V.'
M. he o move! de taes machinaçóes. Mas V. M. deve
lembrar-se que não faltarão homens ignorantes qne a V.
M. imputem as faltas dos Conselheiros, e dos Padres,
como milhares tem attfibnido á Religião Santa que profes-
gamos os Crimes de que estes erão autbores. Conserve Se-
nltor a sua preciosa vida: preserve a Não do Estado do parcel
em que está a ponto de naufragar. Seja Rey ponha-se em
harmonia com a Nação, que amando a V. M. com a
maior afeição , merece cm recompensa a paz, e a felici-
dade , que appetece. .'.-,-...

CONTINITAB-SE-KA.

Rio de Janeiro. Na Typ. de Mokeiha . e Gajrcez. 1822.
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CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

TERÇA FEIRA 22 DE JANEIRO DE 1822.

Ríedire sit nefas.
Horat. Liv. v. Od. II.

AOS POVOS DA EUROPA.

Quando lançamos os olhos pela Europa , 
jo-este 

aa-

tieobercO das Scieneias , e das Artes, e consideramos o

£.2?ferro, que opprime ainda huma grande parte= de

Lu* habitante;-, quando vemos ainda 
^™<Y.lí£

turismo, afiando cutélos , accendendo foguei a , e ais n

do patibulos , arrancar adorações , ou puni" *Jf'™

que onsão chamar a exame os títulos do se . pod cr en

iramos na duvida se he 4 Ignorância , se éJ^™ «»
he devida esta degradante hunnliacuo *.^£toi v£
esta iirnominosa escravidão , que lhes rouba a tez para
So uefSS ferros , e emb.ta-lhes a alma para nao seu-

ürlhe ¦« vergonha. Ma, quando vemos que o, e«r. fth

hniiiMsuM os pensamentos do homem Inre, e do Udadao

vZso á maneira do fiuido electrico , superando todo» *

oítaeSi que o Despotismo, e a Superstição poderão ia-
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Tentar, tem penetrado os Estados que vergáo sob o pesofda arbitraria Th-ania, quando vemos os direitos do homem ,uiais qne nunca discutidos , aclarados , ensinados, e pro-digiosamente divulgados pela imprensa ; quando vemos queo exemplo de Inglaterra , Hespanha , Estados Unidos , e
Portugal deixa sei» duvida a incompatibilidade do Despo-
tismo com a felicidade dos Povos náo hesitamos em affir-
mar, que cão he a'ignorância , he sim a falta de União ,.tle liga ,.' e de patriotismo quem os consertava no
mi«eravel torpor que lhes debilita a energia , e enerva o co-
xaeáo. A causa dos Povos he huma, única: O que se
diz na Tribuna de Londres he appíicavel aos habitantes de
todo o Mundo; ali, em Lisboa, Madrid , Wasington , se
tem dito que o Despotismo he a Medusa que petrifica té
o pensamento- humano; que elle he o terror do mrindov
que o déspota injusto, e arbitrário possae títulos fraudalo-,
sos, que o temor somente obriga a reconhecer ; e todavia
os Povos ainda nao tomarão a resolução heróica dos Hespa-
nhoes e Portugueses. Se lhes perguntarmos porém qual he
©masimum dos seus desejos ,. respondem'a huma voz ts Ser
felik.es , e para consegui-lo nada pouparemos s Esta res»
posta suppoem que todos os homens concordando no deseja
da felicidade, e andando esta enlaçada com a felicidade
geral da Sociedade, elles se unirão facilmente a fim de
conseguir este alvo de seus desejos. Mas não' be assim t
esquecem se de, que a sua força está na sua União ; e era*
vez de estreita-la ; até muitas vezes relaxão os mesmos-
vínculos uaturaes que a Natureza lhes deixara. Eotre tau-•to os Tiran-nos que se crêm ser os Deoses dos homens,
porque não sabem ser os seus amigos-, e Protecíores>
aproveitando-se da sua desunião , procurando fumenla-la com
quantas tragas podem , reináo,. triuafáo , ligando-se eaíre si
para conservai? com vergonha da humanidade a sua deeauí-¦tada delegarão do Eterno.

Cidadãos de huma Nação livre» que acaba .de offere-
cer aa» aras da Liberdade os ferros que arrasiása ; natu»
raes de huma Pátria Generosa , que taão tornará jamaisao estado de opprobrio, degradação, e aviltamento de quese arrincára , e do que acaba- de dar hum não equivoco
.testennmho, não,podemos ver sem magoa que a Europatoda náo gose os mesmos bens que gosamos , e que pro-Mettem fazer a nossa grandeza , e a nossa felicidade. Nãodesconhecendo também que. só disíniíaremos ém paz a rea-
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^ T iVerdide , quando bura só canto da Europa nâo

?""« íut offerii o quadro do servilismo, e com elle

t°„r a 
qnovo7 

esforços os Déspotas mal sofridos dé hum
tente a novoh, * 

a Mft OTthoridadè , náo duvidamos

TtC nnssa debU voz , e proclamar 4 face do Universo

í'™Uida7e dt IwecirnaL geral uo Sj.tcma bp»

*eníapovos' 
tine vos detêm? Até q«ando sereis os instru-

centos da 
'vossa 

própria infâmia ? até quando veras o es-

brinda Patiia gemendo debaixo do despotismo ele-
pectaculo da i ama. fec. twiea > Te méis acaso

6s guiou: então a bineraaae , iaiju * « T
ras inquisitoriaes arripiava a juba do ^nati^o i da ly

rannia! adejou do Norte da America «0« 
^tóàte

heróico exemplo , trocai o vosso govera _t de

tò he doce attrahir as bênçãos de hnm rovo ag

ventnreso. a^nflor da sua Coroa a
O Monareha que * Jjjf» 

jj^jfl títulos que
Causas sobrenaturaes eui.la nm ^
tem por si a Rasa o e a Wma*á\™ £ J legitima a op-
veis 

Foh 
Povos «ser ^f™*^ 

a°°^S huma obe-
pressão, a crueldade, a rn seria , e£ P

Laeia maehinal A. vontades de 
JBenho^l 

âo #
8áo os obstáculos que se oppoern ^

Esperais talvez que sejae esses B«m« 1

«ficção de 
pP^.^\tspeStela^nados de revolucionais ÍHejJ regenerados ? Analy-

ou receai, a oppoSiao dos Go.er _ ^^ ge
eai comnoseo estes P"DCJ10 V 

£ obra da vossa rege-
elles vos devem embaraçar na gw*?,
neraçáo. h regunen absoluto, que

He muito coherente, qne^ bdaWoS8a ,iberfade,
. sen hel-praser dispoj 

?* 
'J* 

J^ fce a expreS,lo da
e da vossa P^^V-S - voluntário para o estabele-
Lei , nunca dê o - i«* degpoja da Soberania ,
cimente de buma Constituído que o 

^ 
j
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e- a restitue ao Povo a quem fora usurpada: q«e ouvindo-
a vontade geral , a desenvolve em Leis fixas . improroga-
veis , que tanto obrigáo o Throno como a choupana , e
que marcando numa Linha que divide, e eire«I]sereve, os
poderes, parece gritar-lbe =3 ai se os excedes. -= Porém per-
gUHíaremos nós , ha de o governo ser á ventade dos go»vernantes ,. on dos governados >¦ De quem são os interesses
condados a estes administradores ? Da Nação: logo á Na-
çáo compete muda los , reforma-los , corrigi-los quaiufo sê
julga mai servida , porque o contrario fora estabelecer estaerrada doetriaa =0 outorgado tem mais poder que o ou-torganíe ir Hum governo só he legitimo , quando legitima-
mente administra; isto he , quando o governante rege se-
guudo o pacto e as leis existentes,- quando a Nação satis-feita . vê desempenhado o fim de todos os Systeajas de?Legisla çáo, isto he, -s Liberdade, e Propriedades: Masseta lambem legitimo, quando aberrado de todos os sen»,deveres hum homem só, e os seus favoritos devoráo tod*a substancia do Estado.

A guarida para onde se refugiavão, e ainda refugiar*os Déspotas, quando a rasão armada com o scalpello daanal-yse ,. auatoniisa os seus direitos , e poero patentes as*suas usurpacôes^ he a palavra - Revolução. *, late termotem-lhes rendido muito mais do que as Indulgências , e 9*Purgatório aos. Frades nos séculos da Ignorância. Desenga-aai-vo» porém oh Povos ; persuadi-vos que para haverrevo|»c,âo he mister que huma parte da Nação , em quemunicamente reside o poder, e a força dissida da oulra, e
que,assim sobreverjha huma dissolução no Corpo %eiak Ma»mo a que os vossos Tyranaos chamão Revolução he aluta da Jnstiqa contra 9 Violência;, da Rasáo, contra a-Prepotência ; he a defeza do Aggredido contra o Aggres-3or. Os Povos , diz hum moderno ,.. só estão liaados %seos Reis gela Cadèa do-=i Bem estar. =

GONTINUAjarSíS-HA^

EiEKLEXÓESL ,

Náo Cânçaremoa os nossos Leitores com • repetição*«ciosa do memorável suscesso do dia 9 de Janeiro. Ellee^o, vwtto-,„ eiies forão testemunhas da. alivia geral | § <mm
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t m y
ào amem recorda-lo acharão na sua própria consciência tmm

ouadro' muito mais patético do qne todos os que he pode-

rimos apresentar. Quanto he nmgestoso o «pectaeulo de

hum Povo que sacode o jngo dos prejukos e proclama a

2Tverdadeira Liberdade! o Brasil vio com horror torja,em-

ííhe no mesmo Templo da Jo-ti;.-, e da tao os fer-,

ros doirados, que lhe querião lançar: acordando do ietnari

Z em que azia por huma confiança sem limites, médio

o perigo , e salvou (3e hum passo o ahismo que lhe esta-

va preparado. E houverão homens que se P^«^is6em_que
o Brasil, esse paiz abençoado, dividido peios dois Gigas-

tes des Rios, que em seu curso immeaso e fecundo per-
iem vastos Continentes, em cujos Climas a Natoig*

semeou tantos Colossos , e em enjo «olo eskbeleceo a Pa-

tria do Giro e dos Diamantes: hurn paiz onde «ao erao

preponderantes: esses corpos priveligiados , que ignaes áa

Landes montanhas que ou *ançáo a terra por seu peso,
ou a estereltóo por sua sombra impedem sempre o voo

remontado e pleno" da Liberdade , estendesse «*« "¦¦£

braços aos grilhões que largara ! Quanto pôde o.«10,pro-

«rio allucintr os homens ainda os mais entendei O cer-

to heque contradictorios entre suas expressões, e mw

9a entre bgsoos coterraneo*, whwyojo bo« centro fle.

União para deixar-nos entregues á desordem e á luta

capita., r *--';,:£_£•££
de co omsacao , e dependência em t

mar a luta da Justiça cuuuu » '„...='d»váo 
cor final

mo



( iso y
im, e contratando com homens Constitucionaes , tendo por*estrella polar os Estados Unidos, que muito alto colloea-rão o farol para escapar ás vistas dos Povos visjnhos , se
podesse snbtrahir a este vórtice de influencias. Se voltavaera incompatível que na mesma -Monarchia existisse a Luze a Treva , a Justiça , e a arbitrariedade: ou se o ator-doamesto que huma tão impolitica medida produsiria nomomento da execução, deixa-se por algum tempo estabe-
lecer-se este monstruoso systema , a sua duração seria efe-mera , a vista de huma partilha tão disigual entre filhosdo mesmo Pae. Todavia o Congresso Lusitano não pensoudeste modo ; e ou desorientados pelo praser de possuíremo Rey , que mal aconselhado deixara a America, ou pelaambição de quererem conservar privativo o seu antigo co-fre forte do Brasil contarão com elle como propriedade suaentretanto que proclamarão , que a Naqão Portugueza nãoera propriedede de ninguém: imaginarão que o Brasil es-
peraria mudo e quedo (como os nossos Deputados do Rh*de Janeiro; pelo anno de 2440 , que Mercier vira em so-nho.,-. e qae entretanto hum tão formidável continente so-conservaria em hum estado equivoco, e consumiria o tem-
po em solicitar audiência, e pedir humildemente que severificassem seus títulos, e seus direitos. Que cega crença!No estado actual das Coisas, em que o espirito de Consti-tniçáo faz hoje quasi que parte 

" 
da nossa existência com-mutn ; e em que a reforma Social está quasi formada humanova Religião « quem podia impedir que ô Brasil altamentedeclarasse que elle não reconheceria quem o não reconheces-se , nem abriria seu seio diamantino senão á aquelles queda sua parte abrissem os seus archivos para. nelles receberemesteios indisputáveis que elle tem de ligitimidade socialentre as Naqóes ? O que não quiz reconhecer o Congressocomposto dos Sábios Portuguezes , reeonheceo hum JovenPríncipe, que eííes queriáo mandar instruir em quatroestakgensM Foi elle que vendo a queda de Portugal , ea desmemhra-ção da Grande Familia pelo incurial Decreta

que estabelece os quatri formes governos do Brasil ,- e queconhecendo os direitos, c a força desle grande Estado,aproveitou o momento em que elle respeitoso, e humildese ptostra a seas Pés , e lhe representa a indignidade com«¦ue o traíão , e lhe diz ES Conheço- a taa Justiça : Eunco comugo s: só te recomendo União e Tranquiliidade st*atfts expressões Sublimes serio o Conduetor da geral as,-
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sócia cão Brasilica , e fazem o verdadeiro retracto do Ca-»
racter do Priucipe , que as proferira.

Ha porém pessoas ou nimiaraente receosas , Ou muito
pouco reflexivas , que temem ou que não progrida a Cons1-
titutoáo , que tanto desejamos , ou que o Brasil abraçan-
dose com o Augusto Príncipe para o reter no seu Cora-
ção , attrahirá tempestade de males , que elles já devisáo
no seu horisonte. Examinemos porém o fundamento destes
receios.

O espirito de Ordem Constitucional, he hoje o mobil , ou
o objecío da acção principal do Mundo. Que extensão pro-
digiosa não tem ganhado nestes dois últimos annos o Sys-
tema Representativo ? Tornado como que hnraa nova pç-
tencia aggregada ás potências da alma , vê se o Mundo.
em huma dessas épocas de fermentação em que elle por
vezes se tem visto , e de que tem rebentado consideráveis
inudanqas na ordem moral, e politica. Com ludo , se at-
tentamente lançarmos os olhos pelo Mando, veremos que
a America apresentou hum desenvolvimento muito mai»
rápido, e entrou eni huma esfera de actividade muito mai»
enérgica que a Europa : mas o Braal requintou sobre
a America. Mais veloz, que o fluido elecírico o Calor
às Liberdade atravessou o espaço immenso doAmasona
ao Prata ; e a» diferenças de cores, e de condições oppoz-
lhe menores obstáculos, da que a Superstição , e o Des-

potismo, em todos os estabelecimentos Europeos sociaes , e
religiosos. Já agora a Zona Constitucional da America
abrange 25 milhões de homens livres: qual será o reageníe
formidável que ha de sustentar ch grande impulso dado a
esta massa poderosa ? Qual o Gigante que atrever-se-ha a

pôr diques á.impetuosa torrente da opinião? Quem ousará
.sraster o desenvolvimento desta terceira força do Universo.
Será possivel abafar este espirito na America do Sul era

parte da Europa, e na Sede da Philosophia e da teíici-
dade, quero dizer, nos Estados Unidos? pois se o nao he,
como se pôde temer pelo Brasil i O Brasil está cançado
de arbitrariedades , e de ilegalidades ; tem sede de hber-
dade regular, está embebido no espirito Constitucional- Na-

poleão foi o exemplo im morteI da lute do Despotemo cou-
tra a Opinião. O Brasil adoptando o Príncipe, adopton o

partido mais seguro : vai gosar dos bens da Liberdade »em
as commoçóes da Democracia ,. e sem as violências da AE-
biííariedade.
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Náo he menos "ftrtil o temor das desgraças aos assrts-i
táo. Náo nos podemos persuadir que o Congresso das Cor--
tes se deixe fascinar pe'o fumo de caprichosos prejuisos ,
e de iliberais preferencias, té o ponto de querer redimir-
nos á triste necessidade de huma defeza armada para. sus-
tentar nossos irrefragaveis direitos , julgando attpntado o
por ellas mesmo proferido jus de petição , e de represen-
taeão que he neste caso mais do que nossa, verdadeira
utilidade sua. O Brasil nunca será o aggressor, porque he
esta a condição do verdadeiro valor. O Brasil ama e deseja
a pas com iodo o Universo , porque só á sombra delia pôde
florecer a sua agricultura , manancial inexhaurivel de suas
riquezas, e de sua prosperidade. Mas snpponhámos por hum
momento , que o Portugal tentava desafiar o Brasil e
erguia o pendão da discórdia .... Está elie nas circims-
tancias de ernprehender huma guerra tão desastrosa como
essa deve ser? Lea-mos as suas discussões publicas ssr En-
tre outros diz o Abbade de Me.iróes =2 Quando náo temos
huns eapaíos para dar. &c. E he neste estado de debiii-,
dade que o Portugal tornaria a arriscada empresa de recon-
qnistar o Brasil ? He verdade que muito lhe renderia o
espirito publico de seus habitantes; mas deve também ter.
em conta o dos Brasileiros defendendo se de injustas per-
teoçóes. Com que Esquadras bloqueará 1200 legoas de
Costa ? Com que Exércitos guarneçerá hum tão immenso
território? Mas se ainda assim ha Portugueses táo ultra-
Èuropeos, que tudo creáo possível a aquella parte da Eu-
ropa , porque huma vez veuceo 0 Adamastor , e a ferro
e fogo destruío no Brasil povos innocentes que o hospe-
dára , respondáo , qual será o frueto dessa guerra ? Que
lucrará em acabar de inanir-se de homens, e dinheiro, e
industria, e commercio? Leão a Historia dos Estados
Unidos ; consultem os fasíos da America do Sní., e desen-
ganar-se-hão de táo quimericos projectos. Esperará talvez
que a Inglaterra Ibe preste os auxílios com que expulsou
o inimigo da Inglaterra? Náo he prudente irritar os espi-
ritos •, não be de rasáo tratar o exercito Americano- de
Corporação composta de cinco pretos , três mulatos , e Iram
branco... comtnaadado por Geoeraes valetudinarios. . . A
Causa do Brasil será a Causa da Europa, e da Huroaui-
dade , e o combate será necessariamente desigual entre hum
Pais que tudo pôde dar , e outro que nada pôde ter. E
quem negará bênçãos "ao Brasil, que defendendo a sua íi*
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lerdade , defende simultaneamente a herança melhor do
Príncipe , com que se abraçou, defende a sua honra e o
decoro de . Sua Pessoa !

Dirão talvez que damos a denominação genérica de
Brasil ás únicas Províncias do Rio de Janeiro , Minas ,.
S. Paulo, e Rio Grande, que, só por ora esíáo ligadas,
Nos faríamos huma injustiça a todo o resto da Familif>
BrasiliiMj.se se o acreditássemos dissidentes do partido d%
Honra , e da Gloria Nacional. Qua! lie o Brasileiro , que
quererá novamente reassumir os ferros que quebrara? qual
he a Provincia do Brasil que amará despegar-se do seu,
centro com muna , romper as relações natnraes , e preferi!;
o titulo de Provincia de Portugal ? A Matrona do Brasil
$ gloriosa Bahia , o Berço da Liberdade, a indomável
Olinda , o rico Maranhão , o Corpoleiito Pará cederão a,
palma da Gloria ao Sul do Brasil r Não nós veremos , e
talvez nao tarde, huma contenda de honra para formai?
çom nosco a Cadêa invencível de que o nosso Prineipa-
Será o primeiro , e © ultimo anel.

E ha Cidadãos que protestáo contra este tão nobre,,
e tão leal procedimento! Filhos allucinados de huma Pap
tria, que desejais servir r não exciteis rivalidades, nem
sopreis mortíferos ódios! Quereis ver rios de sangue inun-
dando as Minas de que até agcra lirastes as riqnezas ? oi»

que continuemos ua attitude do opprobrio a receber vossa*
íéys , e adorar vossos preceitos ? Aeusais os Cidadãos anir
mosos que ousarão com puresa de intenções elevar a voí?

gara sustentar a, integridade da Nação? Quereis que se,

julgue criminoso e perturbador do socego publico ou q
Militar denodado, que offereceo o seu sangue ao Príncipe
e á Pátria para sustentar es verdadeiros interesses de seu
Rey , e da Monarchia; ou o Cidadão qne tem a coragem,
de não lisonje&r os Representantes da Nação T e que lhes
faz sentir a necessidade de algumas mudanças para a sua:
felicidade ? Quereis punidos Cidadãos, que tem direito ao-
reconhecimento dos seus Concidadãos ? Lembrai-vos , que-
guando a Verdade he punida ,. as Leis estão a ponto ü&
ser somente úteis á aquèlles a quem os abusos , o erro s,
• os vícios fazem árbitros soberanos de seus Concidadão?.,
Abandonai as fôrmas usadas pelo Despotismo , e então vos.

julgaremos Consíitucionaes , dignos do nosso amor , e da=
nossa veneração A vós também se dirigem as suaves **-

jressóes do nosso Príncipe s üniáo e XranquUhdade,...^
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Cidadãos ! o Genio da Discórdia ainda troveja. en-
furecido: mas não vos assusteis cora os seus feros. Arai-
va iinpoíeníe desafoga-se com impreeaeóes, e a desespera-
rão evapora-se em injurias. Fexai os ouvidos á intriga
e abri-os somente ás voses da Rasão ; que os vossos de-
veres ensinar. Náo vos desuseis, Cidadãos, do amor á
Constituirão , e ã Liberdade, e deixai o Tempo desmas-
carar a, Hipocrisia, e desenvolver melhor o caracter dos
Iinpostores , que fingindo mel nas vozes occnltão o vene-
no dentro d1 aima. Grande Deos! Como soão mal em
bocas impuras os doces nomes Honrai Virtude! Embora
porém a' Dissimulação com longo aranzel de estudadas ,
crespas frases inverta os factos , e revista o próprio inte-
resse com as vestes do Decoro das Cortes , e de apoio da
Sagrada Causa ..... a verdade refulgirá , e ver-sè-ha então
soo seu verdadeiro ponto de Luz o retrato do Protheo mo-
moderno: embora se arripie de sediço horror por ver , que
se pertende sacrificar ao 3 ídolo terrivel do Despotis-
mo,,,- a Fama dirá por todas as suas cem bocas q«an-
tas veses vio esse ir Sustentaculo da Liberdade do Gênero

.Humano =s incensando , e bejando os Pes do Numen!
Quantas lhe arrebatou das mãos a vara de fer fo para a
fazer eahir sobre o Povo , que agora lamenta ! ! Cidadãos
Sejamos firmes; façamos de nossos peitos*, e de nossos bra-
qos hum muro em thoruo do Altar da Constituição: qual
he no Brasil o homem que deseja ser escravo? A. nossa
de visa seja _= Honra =- O nosso timbre _= União fraíer-
bal = a nossa gloria = Constituição n o nosso protector
s o Príncipe. _3

CONSIDERAÇÕES GERAES

Sobre a frivolidade de hum Artigo relativo av
Monte Vídeo, inseííto em o N.° 24 00 Akgos

Periódico de Buenos'Ayres.

On repondit , comme doit faire un homme du monde , en se
moquant du pedant.

Voltaire. Avia. de 1" Introd. à Ia Fiíosof. de 1' Hist.
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de seus Ministros e Conselheiros: quando uiiccedesse que
a incorporação desta Província á Na çao Portugueza fosse
feita no tempo do antecedente systema , não pertencia a
nenhum Portagnez sensato refutar asserçóes , que appare-
cem em alguns Periódicos, cujos Redaclores por não terem
talvez outra cousa com que melhor encher papel, e cou-
tentar o Publico com a prometfida edição, ou guardando
para mais digno emprego os seus avaliados cabcdaes -lie-
rariog , escrevem a torto e _t direito expressões , qne ira-
zern comsigo o indelével cunho da irrefiexão. Porém cons-
tituida a Nação Portugueza , e pendente da decisão das
Cortes quanto seja relativo a esta Província , já pertence
a todo o Cidadão o direito de impugnar o qne possa de-
traliir a gloria, oa. ainda simplesmente o honroso Nome
da —"Mái Pátria. —

O Governo de Monte Video tem até agora , ou por
dignidade , ou por outro motivo fácil de imaginar , olhado
com abandono para quanto se tem dito , e visto impresso ,
mas o Governo de Monte Video obrando assim quando os
ataques erão dirigidos ao antigo Ministério , cão deve ser-
vir de norma nas actuaes circunstancias ; a causa he já
Nacional , e em conseqüência compete a iodos. Considere-
mos portanto o mencionado Artigo do Argos.

NOTÍCIAS.

" Ya que ni los pasageros de Monte Video ni sus ba-
„ bitantes nos comunican nada de importante respeeto de
„ los — proteeiores — convertidos en -amos— les diremos Io
„ que pasa entre nos outros acerca de los mismos. Eo Ia
,, sesion de anoche , ei ministério se vio en ei caso de
„ informar à los nuevos repiesentanies , que ei gobierno»
„ de RueUO_-Ay.es habia iaviíado a todos los gobiernos de
„ Ias províncias*, à convenirse por compromisos solemne. ,
„ en sostener Ia integridad dei território conocido por ei
„ —estado de Ias províncias unidas en Sud America. — Agre-
., gó que três gobiernos habian -contestado- ya de con-
„ formidatl: y es aaínral qoe en los misme» términos - con-
,. tesíen- los restantes. Esta noticia uo es oportuna, para

.„ ei -Baron de Ia Laguna,- Lo será Ia que se le couro-
¦„ nique despues que los gobiernos hayan -contestado.-

O empenho . que se descobre no tom com que no«
anauacia o convite feito a iodos os governos das Províncias
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para sustentar a integridade do território por -.estado das
Províncias unidas no Sul da America, — e a resposta de
conformidade, que derão trez dos ditos governos, com a
esperança de que os outros responderão nos mesmos termos,
que intelligencia deverá ter ? Será isto assustar-nos com
huma duclaraçáo de guerra ? Pertenderáó por meio de Ope-
raçóes Militares reoccupar , e reunir esta Provincia ás ou-
iras supra mencionadas V Ou será isto só por dar a euten-
der que para além do Prata não devem estender-se os nossos
desejos de possuir? Parece vir a propósito seguir o exenv-
pio do piedoso Cura, q«e mui religiosamente baptisava os
próprios filhos; quero dizer respondamos ás mesmas pergun-
ta« que fizemos.

CoNTINÜAR-SE-HA.

CONTINUAÇÃO DO MEMORIAL DOS M EM BROS DO ClüB Pa-
TRIOT-ICO DE VaLHADOLID.

Por não gozar desta ventura , he que seus membros
estremecem , e ameação dissolver-se : por não have-la go-
sado no anoo de 1814 , he que V. M. appareCeo como
hum horrível monstro de ingratidão: por não have-logosã-
do nos últimos seis annos , he que V. M. foi objeçío de
irrisáo no Estrangeiro , e de piedade na parte sãa da Na-
ção: finalmente por não gosa-la , fil que V. M. representa
a violência , e coação , quando forma o acto maior, mais
espontâneo , mais digno do seu Coraqáo: Seja -Rey ,. Seiihor,
nós o repetimos : e náo queira o Maior e Melhor dos Ho-?
meus representar a mais pequena parte na historia dos
Reys desgraçados. Condescenda com os desejos dos fieis
subditos que lhe rogão. -

S^" /—í v-/ /-> w
r~\ >w' <"*\ V-' »~>

Os Redactores deste Periódico propoem-se a dar «nelle

(sem pre juiso úe todas as Outras matérias) a traducqáo da
nova e interessantíssima Obra —A Europa, e a America —
¦por Mr. De :Pradt: Elles esperão que este -testemunho do
ardor com que ptocarão generalisar a insíruççéo publica
será grata aos seus Concidadãos. Ouíro tanto farão com a
outra obra tio mesmo Author., intitulada , — Das Colônias, r

Rio de Janeiro, na Typ. de Moreira , e Garcez. 1822.
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REVÉRBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

TERÇA FEIRA 29 DE JANEIRO DE 1822,

Redire sit nefas.
IIOEAT. LiV- V- Od.M.

Hr*^" GESo?=rSDA PA6'136'M

nos a guerra o estarmos occupando 
mccesms anteriores

pois sem fazer miada averiguado de sucessos 
^

ca as Tropas de Buenos-Ayrea, exercHo dos
resistência ao numeroso, agueindo , * wg™^ exe
-Orientaes , quando na mente profam a - 

^^^
%*.-; rebentou a idéa de ser a «««^f™ 8 Dá@
desta'Provincia: em conseqüência , aos^Onentae» ,

* Por.„g»eM. loa» «-g * 
SJ £** de „/go.

mitiva, e impensada origem da. acxu 
J \ decorrem

cios. As outras perguntas , a que »a™^ occasiào

da primeira , tem igaal «J^ *J&,2? 
empenhar-se

náo parece mui favorável a Buenos ajkb r



( 138 y ^

em guerra por este lado «, e pois que não emprehendeo
ou. náo lhe foi possivel submetter os Oricntaes quandoainda não tinha attehuadas as forças nem se achava lace-rado de tantos partidos, nem victima de caracteres tãosãos como os qne tem apparecido iia sua revolução, he</e crer que o não tente com quem veticeo os seus vence-
dores, Em quanto á ultima das perguntas, não receie qneos Portuguezes ('á excepçáo de algum ambicioso, que em
toda a parte os ha; tenhão os menores desejos de dilatar
taes possessões: além disto , he outro o Astro, que ao pre-sente assoma no Luso horisonte.

Custa a crer que o SKr Argos não esteja com muitos
dos seus olhos adormecidos pela somei fera flauta de algum Mer-
cario, pois não vê que os Portuguezes de hoje são poli-tieamàite considerados^ homens mui diversos , do qoeièrão;e que os Cidadãos de huma Nação constituída nunca pó-dem ser-amos-, de outros Povos , mas só ligar-se a ei-les por laços de fraternidade. Ora Sfir. Argos, não tome
tanto a peito a nossa existência nestes sítios ; espere mais
algum tempo; e confie nas deliberações do nosso Sobera-
no Congresso; e creia que se não for de Justiça,, e nãocouber na honra Nacional qué tremule a bandeira Portu-
gueza, aonde já tremularão Os benéficos estandartes - bi-color, e tricolor— o Barão da Laguna,, que soube -conda»
zir aqui o exercito do seu commando, hade saber também
mudai o; para: o lugar, que então se lhe~prescrever.-

Concluirei confessando a rainha invencível iucompre*hensão da falta de opportunidade das taes noticias do Arti-
go para o Barão da Laguna. Parece que o tal Snr. Ar-
gos toma este General como causa- i e efeito ao mesmotempo de quanto aqui tem snecedido ...! Era bom ( poi*
jmsí. 

ser animaisinho de tantos olhos ) que visse no Barão«a Laguna hum General, que assim como todos os ouro*«ignos deste nome , tem cumprido fielmente com as ordena«o sen Rey,, sem lhe importar averiguar a natureza des-sas ordens; e que hade agora, ainda melhor, a ser pesai->el , executar as da Nação , âqual ( porque não- pareçaapologia ) contento me em dizer que não deslustra.
Conheça o Sfir Argos que este objecto foi tratado de?

passagem; assnmptos de maior importância , ou melhor en-nunciados _, faria a diligencia por depurai os methodicamea-te ao cadinho da verdade. Mas os: que forem da esteie ,,
que se encontra tt' imia tal dacier Serafico Quixote (es*
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critos". que dão lastima, por náo dizer nkjo ) pertencem ,
como propriedade exclusiva , a quem poder entreter-se coui
tonto*} da carochinha.

Profícua Liberdade da írcprensa , que iilustração . e

que escriptòre.** teus dado a conhecer! E, -qui potest cape-
r*, capiat. -<

ADVERTÊNCIA.

Transcreve-se o referido Artigo para melhor intelligeneia
do leitor , qRe uão possa haver á mão o mencionado
Periódico.

As presentes Considerações foráo eacriptas em Monte-
Video tio dia 2 de Outubro de 1821, dia em que o seu
-nuthor leo no Argos o Artigo que deixámos copiado ; ê

feuscando fazer ali mesmo a impressão , encontrou obstacu-
los , que náo he fácil conceber , mas de que elle conserva
documentos jusiificativos, e que se produzirão sendo neces-
sario ; obstáculos que tanto menos se esperavao, quanto
era recente a lembrança <ia - vertigem festival , - qoe
houve naquella Cidade em apphmso ao primeiro Anmver-
sario da Regeneração .Política da Naqão Portuguesa , da

«uai he a- Liberdade da Imprensa - huma das Leys

fundamentaes , porém esrta Ley náo tem °terx*uci*-,e*-
ta - Liberdade dá Imprensa- náo existe em Monte-\ ideo.

Revs, e Legisladores, -attentem neste pequeno successo.-.

íncontrastavel experiência não tem falhado em provai que
assim se execotáo as Leys todas nos ^Z*™"™?1™ \ *

mui distantes da Suprema, e primeira Authoruiade de

ação 
^^ Portuguez em Monte-Vídeo.

XOKOX

Correspondência.

Resposta > Carta publicam no Espelho *N.» 13.

Sfir. André Raposo.
Luceo , non uro.

., Appareceu em fim o novo meteoro fulminante na ór-

lita do Espelho!!! A .falta das Folhas í rance ws , ou a
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sua 'lamentada esterilidade tem obrigado o í?eu Redactor
a ppr em contribuição os infectos chilradores , e agora os
Andrés. Seria porém melhor , que eile, já que tão deu,-
graqado na escolha de partos alheios , se deixasse de
transcrever frbleiras , continuando a suprir a falta de pro-
prio cabedal com as compilações do Diário do Governo».
e remediando a tortura , em que o põem as Gazetas
Francezas com duplicadas Listas de preços correntes , de
carregamento, ou 'Tripulação das Embarcações que en*
irão.-, e sahem. A Lição que lhe deu o Alfaiate devia
torna-lo mais cauteloso : mas diz o Ditado *•' 

quem torto nasce
nunca se endireita „ e em ventas estragadas podem muito
fumaças de Lisonja. Fallava-se de C Zoilos ja que ataca»-
ré o o ss Chefe de obra cí da memoranda Xilradella ; e o
novo Erostráto. de correspondências Epistolares não pôde
sufocar a vangloria de fazer publico o sediço louvor Sem
frame estrangeirai •=; Teve juiso ( contra o seu costume ), o
SftivAndré ; porque, se lhe náo dá com este mel pela boca d»
asao , duvido que a tal diatribe fosse impressa sem custar-
lhe dinheiro para os lugares em que tem uso o papel pard*
" Sáo expressões do Chefe de QJbra „ Deixemos: porém
o Espelho no seu quasi Eclipse total, e ao seu Authoie
«. lotar com a negação natural, que tem para semelhau-
•tes tarefas, e vamos ao SSr. André.

Quanto podem os máos hábitos! O - Sfír. André bem
mostra qne está avesado ao aranzel das contrariedades,
•Sépiieas , e tréplicas (invento da chicana para enredar a.Justi-
*%&) querendo- por força emmaranhar me nesse labirinto com
o seu Letrado tf gentinha que tanto diz pró como contra)
sem atteeder , que eu com muita rasáo- não; quiz. refutas
a doutrina do tal cujaeio , fundado neste reconhecido prin-
ei pio de critica " Que cousas por si mesmo refutadas não
earecem de nova reíeíaçáo. .,,'.¦

Sentido SJSr. André! Sentido no.provérbio "Mais de-
-pressa se apanha hum' "mentiroso 

que hum coxo „ Se vm.
quiz bó instruir os palradores , e indiscerios , e náo adu-
lar & algaem.,. paira que forão os Exe.cjdares, tirados .em.
papel de Molhada, e oferecidos a pessoas de alta Jerar-
eisia? Estarão, também eilas eomteinpkdas no numero , do».
qoe vm,' quer iostavir ?

Qhb borbotão , Sfir:, André J: Aristóteles , Horácio,. D.es-
preatix:; Tragédias , Comédias ¦¦¦, Fábulas , Apólogos..-. . Se
ihe ieisbcíio ..Contos,.- e Eo-tremezes., vinhão deep,va.fitj*nte 4.
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ballha. Grande cousa he o saber de hum André ! Direi todavia
huma palavrinha sobre o motivo ,'porque v. ra. fez nso.de
tanto íarelorio. Os Cômicos , os Épicos, e os Trágicos ,
sempre fazem dizer os personagens , que apresentão aqail-
Io que eües deveriâo dizer era. casos .semelhantes,- e náo
o mesmo que elles dirião ; porque só assim fica salva a
decência , e decoro , que o fogo da3 paixões , ou a ra-
dez não deixa guardar ; do contrario ouviríamos muita
Andrezada , tal, qual a do mão cheiro ,. prod acto daqoelle
tiro... bem me entende. Admiro porém como-o homem-,
que só comia carne seca e farinha " de tosco trato, de
expressões grosseiras „ saiba agora nomes Gregos , e Lati-
aos, conheça Clássicos , desenvolva a origem da Poesia»
e Eloqüência! Grande cousa he ser Aodré !

A defeza das asneiras torna-se peior que a mesma
asneita. A paridade dos Púlpitos, e dos Theatros não foi*
sa no caso para que he arrastrada. O Pregador , e o
Poeta , ou trovejando os vícios em geral, ou apresentam-
do o quadro dos grandes crimes , ou dos ridículos parti*
culares da vida commum , não particularísa fados recente-
mente acontecidos no meio do Povo a quem falíamos, e
em os. quaes figurou esse mesmo Povo. Portanto v. m. não
só insultou o Povo desta Corte , porém até reqnintands
em impudencia , e desaforo pertende fazer meritorio o sen
atrevimento; "E para em tudo desempenhar o nome, e ca-
racter de André, safa-se muito lampeiro com perguntar-me,
porque me não bati com o Semanário Cívico da Bahia,

que diz >' que não ha, quem saiba nesta Cidade os prin-
«ipios de Direito Publico, e que El-Rey levou com sigo os
Dinheiros públicos, e ¦ particnlares. ,, Primeiramente todos
conhecem quem he o Semanarista Cívico da Bahia i- e por-
tanto c: a palavras loucas orelhas moucas rr ; mas ¦ v. m.
mesmo Siir. André , que André, como he , talvez seja em-

pregado .publico (da roça), o que eu não sou , porque-
íiáo sábio tomo lhe cumpria de dever a rechaçar tao mso-
lentes aecusaçées -contra a Pessoa do sen Rey ?

: Oh vergonha das vergonhas! Como toma fogo o Sfíf.
André contra hum conselho liberal , honrado , patriótico ,
e genérico, que eo lhe dei!!,! Como revestindo a quali-
dade de Executor de alta Justiça, passa a ler o pregão
de infâmia de alguns infelizes Portugueses! Hnm Porra-

guezíM Hum Portuguez-, que se irrita por dizer-se que
¦v. os' Portuguezes descoíiheçiéo, o qwe elle Asdié chamava
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crime.de Lesa Magestade, sou pelo menos , de Lesa Na-~
cão.! Com que avidez vai folhear a Historia, para apre-
sentar o Cathalogo dos culpados! Que mais faz o Algoz,

que sobe ao Patibolo , e por dura obrigação íê. as Seo ten-
ras- , q«e muitas vezes-lavrão outros -Andréa de igual
calibre! Nem se recordou do " Paree sepuitis; ,. preceito
dè humanidade bebido no seio da Natureza! Ah, -Sfir.
André! Se nós não . soubéssemos '-a facilidade com - que os
Andréa seus semelhantes julga vão os»crimes de Lesa Ma-

gesíade! Se ainda modernamente não fossemos testemunhas
%s Sentenças da infeliz.Sepiembrisaida , e do desgraçado
Gomes!!! Entretanto. que aos Ladrões de Estrada se dão
as Sentenças. , de.qne o Diário de Cortes faz menção na
Sessão 203 de 9 de .Outubro., que horror !! A^ força

porém de querer fazer citações , e mostrar sabença de Historia
envolveu alhos com bugalhos. Forão por ventura os Poriugue-
«cs, quem intrigarão D.Affouço Henriqnes com sua .May ?
Onça, o qne dizo nosso -«Ilustrado Bento Pereira de Figimre-
4o ki Como por morte do,Conde D. Henrique passou a Rainha
D. Thereza. a segundas Nypcias .com o Conde Trava , e
Trastamara D. Fernando Peres que era naquèlle tempo o maior

homem de Espanha., que Rey não; ftfttj , calmon se da*
ríiii ter o Príncipe D. Affonso grandes desgostos com sua
•H-èy. Ora diga-me Siír. André onde está aqui o crime de
Xesa Magestade. Diz mais o citado Eseripror " El*

Rey D. Saticbo vivia n- huma idade , em que o accusa,
rem os vassalios oseu Rey , ou de tyraisno , ou de negh-
jrente perante hum Juiz Estrangeiro, não se reputava trai-
¦çân , mas piedade „ D. Sancho foi privado da Administra-

qão do Reino por Sentença dó Papa Inaocencío IV. que
náo era Poriuguez. ¦> - -.-,,'

O que v. m. dá por causa certa da morte de D. João li.
wuica passou de presumpeao , nem tão pouco se pôde
descobrir onde está o crime de Lesa Magestade na morte
de D. Ign-ez, de Castro; aliás,crime de Lesa. humanidade.

Deixemos porém a analyse dos factos Europeus , que
.v. m» aponta bem, ou mal-, com, justiça , ou *e*i ella,;
e passemos aos do. Brasil. A Revolução dos Mulatos «a
Bahia!,!! Tanta pobresa de critica , e tanta .vontade tle
¦achar crimes ! -A* vista dos Successos actnáes ousa memo*
rar o Padre Romano', e o iuíeliz. Martins , quando no
Supremo Congresso acaba de se caracterisar a l.rovmcia
de Pernambuco pela primeira que soltou o grito üa Llber-
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dade' Concluo daqui, que com epiihetos (tao piedosa
ZZ os que dá ao mal fadado Tira dentes) bnndana ao»

Heroes da nossa Regeneração, se o suecesso nao coroasse m

«moresa. Ainda ha muita gente de sao cviteno , e de ver-

fieía Religião, qne duvida da realidade dos motivos,

íorqúe o Ti» deitei foi morto, e prosmptos mmtos outms ;

Las ninguém duvida da barbaridade de hum André de Saia,

Z Sou a desventurada Mãy. e a desconsolada Irmã

ZLiS a deitarem luminárias na noute do infausto dia,,

«que pis ruas de Villa Rica « asíeáráo os membroS

do XexLto Irmão, e Filho ! ... Que falta de Política,

1°::L1, ede probidade; memorar «^*
Lm homem , a quem a sua Pátria acaba de lavar a

fausta nódea , e derribar por terra o monumento de hor-
„^ta tódoa CqF 

qye
v m em Juiz de Felisberto ? Eu o odeio se elle & hum

«a atmosfera, não se pôde dizer ., 
^™riii 6(kí

turbados; mas pelo seu «*«S^Y^"JH,/. 5
dizer-se, que he malvado o C«^« 

.^
,« era bem capaz ( se lheJ^\^07e\ura outr»
dos Juigatees de Gomes; eraL.sboa 

; 
eo ^

*ste caminho não faz fortuna. ^ - ^
São admiravm m odeio , que v ^ 

& ^

fazer aí bardas , pa» luuut*'"
Audrés deste tempo notoriedade : só me lembro

. Não ouso contestar a sua notoneaaoe
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iteer-lbe, qwe se ella he tal como a luz , e a doutrinai;

que se propôs a dar pela sua vangloriosa epigraphe s Lu»

ceo , et doeeo =: limpe a máo a parede.
Db v. m. , que eu talvez náo saiba a definição de Oi-

leito , e remata a enfiada de parvoíce* com dizer que
vm. sabe melhor , do que en , o que he Constituição

Estáo-me estas frases parecendo com as que escutei a certa

André , que disse " Duvido que o mais erudito no Rio
de Janeiro, saiba o qne he Constituição; quanto mais o
seu Sysletoa „ vv.rcm. eeráo Irmãos; ou os Audrés terão
oceulta simpathta ?

Meu amigo outro officio : vá fazendo Padre Nosso,
Credos, e outras quinquilharias semelhantes, a ver se

pesca oa vinténs dos papalvos , e deixe-se de bicos d'obra
e para responder ás proíervas expressões, que rematáo a
sua papeleta , e os louvores que dá a memorável Carü-
Bha. eon.tar-l!w hei huma auedocta , e que tem o cunho
de verdade: " Certo Empressario tiaha hum preto por no-
me André, qHe campava de espertalhão, e entendedor : o
Empreesario consultava o tal capadocio sobre as Pessati

que poria em Scena, e mais concurso alrahiriáo: o André
dava o seu voto, e © Empressario o observava á risca:
mas eis que á Eíoute ninguém concorria ao theatro!! Di-
zia então mui triste o Empressario voltando-se para o
Conselheiro s= Vem cá André: tu já viste algum André,
que náo diga asneiras ? a ,,

Siírs. Redactores rogo-rhes o favor de inserir esta
minha Carta no seu periódico, protestando lhe eu , que
será a ultima vez que os in.comm.odo com semelhantes pe-
didos , por que tenho determinado nada mais responder aos
Acdíes , podendo elles agora afoita ateste dizerem , o que
quizerem , persuadido , que estas questões em nada interes*
sáo ao bem publico , e principalmente nesta occasião , em
qne a Pátria exige dos Escriptores trabalho de outra na-
tureza.

Rogo-lhes igualmente , que alguns erros mais saliente»
que acharem os fagi© apparecer na tabeliã das Erratas
com a devida emenda, a exemplo de certa s= Memória ss
por alcunha x Constitucional-ss onde os erros do Auíhor ,
fc as Trazes do C*rcfiHdism0 ,. appa-reeem promíscuos com
es erros da impressão. ;

-Hiua Constitucional de Faeto-1 e Direito. «-*;
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Continuado de N.° XI. pag. 128 do xosso Periódico.

O que he Nação ? He a reunião dos Povos , que
obedecem á huma mesma Ley , e á hum mesmo systema
de governo. As classes privilegiadas , que goKào foro , e
excepçóes da Ley , náo constituem Nação , sáo pequenas
fracçóes da grande Massa , em quem só reside a força ,
o poder . e a Soberania. Se os Povos , portanto, formão
huma centraligaçáo de vontades , e de sentimentos não ha
Revolução , porque náo ha força oppoenle. Ora , se os
vínculos da Sociedade uáo se dissolvem , nem se quebráa
em huma reforma , que reorganisa a ordem , e destróe os
abusos , e qne sobre a ruina da arbitrariedade restabelece
o império das Leys e da Justiça , ,J corno se pôde cha-
mar Revolução a hum acto indispensável para o bem do
Todo , naquelles Paizes em qne náo ha huma Represen-
taçáo Nacional, que intervenha , vigie, zele, e sustente
o cumprimento do Pacto Social ? Nós detestamos as agita-
toes Populares; mas quem sáo oa que as promovem ? Náo
«ao, por certo, nei» os Publicistas-', nem os Philosofos ,
que dissipando as trevas do erro, patentêáo as fontes da
verdade; sáo sim os abusos do poder , qae cáváo os abys-
mos da miséria Publica. O Corpo Poiitieo , bem como o
Corpo Physico , padece enfermidades: he necessário separar
os membros gangrenados para salvar a vida da Sociedade.
Só a Verdade he invariável e eterna: todas as Institui, óes
humanas são susceptíveis de melhoramento, e este deve
ser graduado pelo fhermometro tias Luzes do século. Se a
experiência mostra, que são viciosas taes , ou íaes fénna»

preexistentes , i porque rasão coníifluarenuw á tribotar-líiea
eéga idolatria? O Governo he na Moral o que no Phy-
uico he hum Relógio: compre atrasa-lo, ou adianta-lo ; e
o Povo he o Belogieiro; a quem compete compassa lo

pelo Chronometro da vantade geral. * Haverá por desgraça
hum homem , que faqa uso da sua i-asáo, e acredite q;ie
tudo se deva arriscar para salvar o Despotismo ? ffi quei»
he aquelle, qus á vista doa Suwessos dos Séculos XV11L
e XIX. espera bens resultados do uso de petição ao» Go-
vemoa absolutos? é Que Povo poderá ver sem tremer ar-
mareio-se os Reys, ligarem-se em santa o» diabólica alliau-

ea , mulliplioarem.se os Congressos Impemea, Reaes , e
Militares, e sahium desíes Pariflemomos os A contes , o*

Í?*tihul08 , e as Pfwriiíçóe» da Itália ? {Não *m tato.
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estas eousas poderosos avisos aos Povos para que igualmente
se confedérem , unáo-se , enteudão se , para assegurarem os
seus Direitos ? Se be licito aos Administradores das Na-
çóes , sem a acquiecencia deiías , ou sem ao ineoos darem-
lhes a rasa o , reunirero-se , e confederarem se mygteri>osa'«
mente, ; porque ba de ser defeso ás Nações pôr-se igual-
mente em observação, mas estreitamente unidas, mas de'.
cisivãmente convencionadas ? j porque se hão» de prohibir as
renuiócs Populares , que tem por objecto o bem geral d*
Sociedade, a conservação dos Direitos do homem, e por'
ventura o estabelecimento de hum systema gera! de Go-
verno , que reúua e fraternise as Nações , geueralise os
conhecimentos , e desterre a ambição das Conquistas. ? jPór
acaso são estes objectos menos interessantes ¦.•,, do que o
império du arbitrariedade , do capricho , e do mysterio ?
^ Nâo he tempo de acabar essa triste e malvada época dè
tratar os Povos como rebanhos ? Ligai-vos ó Povos , e
vereis quam pouco valem os esforços dos Déspotas ; obri-
gaios huma vez á reunirem se para o fim verdadeiramente
grande, e verdadeiramente heróico de cimentar para sem-
pre a felicidade das Nações, dando o golpe mortal no seu
nefando Despotismo. ••,,'.¦ ¦

He criminosa a iudüTerença ou atonía de algumas
Nações , que por se verem livres tem o egoísmo de náo
auxiliar os esforços das que procuráo, libertar-se ; ellas la-
mcütaváó, cedo, ou tarde, a sua táo indigna tibieza errt
auxiliar os esforços generosos daqueiles , que trafealMd
pela sua emancipação. Deviáo lembrar-se que a existência
da sua Liberdade anda. resineíamenie ligada á Liberdade
da Europa inteira; e que a não - contentarem-se com mes-
quinho e ephemero proveito , deviáo no calculo de seus
grandes e verdadeiros , interesses contar como quantidade
principal o estabelecimento das Representações Nacionaea
em toda a Europa. Aquella. Nação , que extender a mão
proíedora ás suas visiohas e ailiadas , alcançará o mais
solido gráo de fama. e gloria , á que pôde aspirar a Phi-
lanlropia de huma Nação. Mas nào, vos acobarde , ó Pó-
vos , a apalhia da Inglaterra , e dos Estados Unidos';
lembrai-vos somente do axiôma eterno , reconhecido pelo
maior dos Déspotas zs'o Povo que quer ser livre , ha de
ser livre. =: Poderá talvez, por algum tempo, ver abalados
os seus esforços . mas os- ferros cahiráó ao pimeiro bein
dado grito da Pátria , e de toda a parte rebentarão deíen-
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sores, porque a Natureza sempre facuntla, ainda não
exaurio a massa dos s= Franckíias =; Não temais as có-
hórtes assoladoras do Despotismo: tende em vistas o exçm-
pio da Grécia, levantando a cabeqa laureada, qne o mai*
execrando oprobrip enviiecia, eom eterna vergonha da il-
lustrada Europa.

São grandes , devo confessar, os riscos que icreis de
correr : mas como pode a. Liberdade alcançar-se sem peri-
go em Nações onde o Despotismo tear abafada a cefiança ,
e suííocadas as virtudes,? Onde em vez de Cidadãos A mi-
gos , trata-se de formar homens hypoeritas , faaaíicos ,
pérfidos, e insidiosos? Se os homens deixassem de confiar-
se aos veutos e aos mares pelos perigos da Navegação,
teríamos a caso devassado o berço do Sol , ou o seu tu-
mulo ? E não he a Liberdade mais preciosa mil vezes do
que todos os producfos do Universo ? Consentiremos que
a Tiranya nos extermine e aos nossos filhos , com medo
de expormos iimma vida chea de peitares? ts morienduta
potius , "ejiuam tirani-vultus aspieiendus =; diz o Orador
de «RnnMu ¦¦¦•'. ¦ i *« ¦ ¦-: ... .- >

? lie «ste , ó Povos da Etuwpa ,. lie este o momento :
o Systema Constitucional he hoje a Religião Universal doa
Povos cultos;: o Mundo está em huma fermentação, que
só o estabelecimento geral da Constituição pode aeeommo..
dar. HuiH dos mais atiladas saíellites do Despotismo, o
Príncipe de Me te rnick ( como refere De Pradt),, não duvi-
dou confessar a vaidade dos esfórqes contra esla ordem
actual do, mundo,! quando respondendo conlidencialmeate ao
Ministro de huma Potência Allemã \ disse : =: O tempo
avanqa por entre tempestades-,;¦ querer suster a sua itnpí-
tttosidade seria louca tentativa, g£ Não deixeis portanto , 6
Povos, escapar o moroeato favorável e seguro. Sede livres;
envergonhai-vos de ver a America preceder á Europa: em
toda a America , sim , estão estabelecidas as Constituições;
porém ..fingi dos extremos, imitai o Brasil.. O' Brasileiros.,
recebei os nossos votos pela felicidade de que sois dignos;!
Déstea hum grande passo, abafasíès a hydra da Discórdia"
que ameaçava devorarmos . e fixastes para sempre o goso
da Paz aa Monarquia Constitucional : Perdoai, ó Póvoa
a digressão á que no» moveo a Pátria. Quando depois d*
buma luta generosa , viides baldados cs vossos esfórqos;
quando conhecerdes que a Europa continua á afugentar de
si a Liberdade , as Sciencias;, e os Prazeres , que fizeráè
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«MstrHiora as suas delicias , conservar ò Despotismo e at
Arbitrariedade, abandonai a , o Povos, vinde para o Bra-1
fei!, que com os braços abertos vos offerece huma Prima-
vera sempre nova , hum Solo abundante e rico , e Filhos
generosos, que protéstáo s antes morrer, que 

"ser escravos _s

Reflexões.

Parodia dos primeiros Capítulos da Catilinaru
de Cícero.,

Accommodada ao Manifesto da Praia Grande.

Até quando, ó Avíllez, abusará* da paciência do
Nosso Governo ? Até quando a raiva da tua deposição
nos imputará crimes , que só manchão o teu coração? A
que fim encarrillias essa énfrene procissão de jaclancias ?
Náo temes hum Povo, que o amor da Liberdade exalta?
$Náo recèas o concurso de tantos bons, reunidos pela, jus-
tica da nossa Causa ? g Não respeitas a nobre indignação,
qiie viste pintada oo semblante de todos? < Que demência
te allucina á ponto de náo veres , qne se patentearão os
teus intento»? j Que vórüce te arrastra de abysmo em abys-
mo para não conheceres , que o teu Plano he mais do que
conhecido de todos? --Qual de nós julgas tu qne ignora o
que fizeste naquella fatal noite; os Quartéis que visitaste ;
os homens que concilaste; e os planos formados, que pu-.
chás cm execnr-Áo : O1 tempos! O' costumes de honrados
Lusitanos! Chamava se outfhora Rebellião á hum tal pro-.
•sedimento;' e agora ousas proclama lo como-,huma justa re-
damayáo d* Tropa, como hum serviço á Nação! E ainda
hás tolerado! Hés; e até enviaste a cumprimentar o Prin-
cipe, a quem desobedeeeste » no dia dos annos da Sua
Augusta Esposa; hés, e conservas hum Posto, qne já
te não pertence; hés, e fazes te a alma de hum partido
rebelde , nóíás , e marcas ao dedo os que se atreverão á
desmascarar-te! Nós porém revestidos de prudência verda-
dcirameaie Constitucional a, eontentamos-nos com te ver afãs-
tado de nós, apagados nas tuas mesmas mãos os raios,
que iwfecseíamente accendeste para serem fulminados sobre
m paciticos Cidadãos , que tão generosamente te havião
hospedado» ./ v .i

C0NTIN17AR-SE-HA.
Rio de Janeiro, na Typ. de Moreira , e Garckz. 1822,
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REVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

TERÇA FEIRA 5 DE FEVEREIRO DE 1823.

Redire sit nefas.
Horat. Liv. v. Od. II.

A EUROPA, E AMERICA,

Depois dá Paz de Aix-la-Chapelle. (por M«. De Pradt.)

CAPITULO I.

PLANO DA OBRA. CONSIDERAÇÕES GERAES.

O Gênero humano eslá em marcha; |
í. nada o fará retrogradar.

São estas as palavras , de que ha annnos , e por
muitas vezes me tenho servido: acolhidas á principio por
faceóes diversas; huns affectados por esta marcha progres-
siva e irresistível, outros ou interessados _em distra.ur a

attenção deste grande movimento , e de suas conseqüências,
ou muito fora da esfera de capacidade necessária para a

eonteaipiaeão de hum igual especlaxuio, ao qual tao poa-

%i\
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eo convém a frivolidade como a disiracçáo,, desde emtâo
cada. dia ,. e quasi que á cada hora , tem-lhes dado liu a
emminenie gráo de eònfirinaeáo, por huuia serie '8erop.'è

augmeniativa de acontencimentos , que rapidamente leno-
váo a face do mundo , e que na sua continuada progres-
são' reduzem qualquer gênero de opposjçáo a sr inutilidade
eu ridículo, rr: Já hoje não se cuida de rir , mas de acce-
der á huma ordem de cousas , que se arraiga , á má*
grado dos'Democritos', que nem sempre rirão, porque do.
Í.° de Janeiro-de 1820 , ao 1.° de Setembro do mesmo
anuo , como breve mostrarei , ganhou-se aiaiá caminho , do
que nos últimos 800 anãos. De que serve , ou irritarmo-
Bos , oa não querermos ver o que existe? como se o ne-
gar a existência fosse aniquila-la ; como se o desviar o*
olhos do espeetac-u.ro , que nos contraria , fizesse. desappa-
recer o íheatTO , e os aetores, a acena-, e as maquinas que
a fezem mover! Em casos taes, a distraeção ou a cólera:
parece jogo de crianças. Ora tal he hoje o estado do mundos
longe de procurar esta palavra , ella vem raeite** se-me na
bico da penna ; nem posso roubar me ao seu uso , nem ao
seu encontro; porque .lie o mundo mesmo que nesta grande
efervescência se apresenta á todo o instante ,- e todo in-
tenro , oce rapado de hum mesmo e único objecto *, e resen~
tindo no seu todo a vibração de cada hum dos. movimentos,
que affécta cada huaia das sua» partes. Era verdade era
1789 , nio deixou de o seu até agora , ainda hoje o he ,
e com maior evidencia •***: que não ha mais qne hum nego-
cio no mundo , o da Revolução» :r Não de attlr"a sorte o
Chnstianisir.o oecupou o mundo por muitos séculos f. e a
lleíôrma por muitos lusíros. Na nossa idade já1 nao ha
movimentos, nem actos parciaes , não ha interesses isola-
dos,, tudo se refere á harmonia geral do grande movimento ,
qne se opera ; a tendência he deciive e uniforme; o fim
Èe cosiimuin'; todhs sào co-obrigados —ia solidam — por
todos; e em quanto apparencias enganadoras representou a
família humana mais do que nunca dkvidida, as realidade»
creadas pelo estado do mundo, mostráo que ella nunca es-
tivera em melhor nem- tnaia intima inteSügencia.

A propriedade deste» grande» movimentos afiecta o corpo
das Sociedades ; delAss por longo tempo data a humanidade;:
fôrma o épocas , que são como os marcos , pelos quaes a
espeei» humanajreconhece a» .suas. diferentes idades.,, e o»
Mus diversos modos, d§ existência. ¦<.,......,..•
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Nós somos evidentemente no centro de hum desses
formidáveis e extraordinários successos , que abraqáo vasüs-
sirna extensão do tempo, do espaço, e de interesses, e

que imprimem nova direcçãó á huma considerável pocqaa
da humanidade: he huma das maiores épocas da Historia.
do mundo. Vede, lede , e marcai algum outro , que seja

comparável ao movimento actual, que abraça a Europa e

America , que apenas até aqui existira para o resto do

mondo . e que vale mais que todo elle; que comprehenda
a ordem Religiosa , Poliiica , Colonial , e Comerciante
do Universo; equilibrai esta com a mudança, que tazerao

os Impérios de Alexandre , e Roma: apenas somos na

aurora deste renovamento; porém marcai, se podeis, o

espaço , que elle abraça. .
Só esboços existem ainda nos mesmos lugares, que jâ

elle enche e'cobre de seus effeilos : o esíado dehmtivo ,
«erá o proddcto da parada e fixado geral, proveniente da

semeShauea de eslado em todos, e da necessária e mutua

coordenação , como acontece Ss águas quando gantao o

livel. Esta semelhança resultará da imitação , e do attnío,

que hão de produzir as comparações , que se estabelecerm

entre o.- diversos Estados ; assim procederão uo seu esla

belecimeoto o Cbri.tiaiii.nio, e a re orna : niodo^coav

mum da existência, corno a sua estabilidade* W™***
' de longe a origem , e q«as! que no momento ,, em que

cessa a tomate "da conquista a Europa eatá«o^aieafao

estado: ainda náo he .enio S huma kuropa Pr^na^,

«Europa definitiva pertencerá á outros tempos. Bem. «ta-

pies he na verdade aquelle que se persuadir, que ha de

&W 
SVutmos , já temos mudado bastante , e muda.

remos anda mX falem dó os viajaute. preguiçosos, ou

le eu no quero aflügir nem desanimar algum ;

Í,; não são os'únicos, que se meüéráo á estrada;

S? todo. 
"amo. 

em marcha , pweeguinrfo em com mum,

«rVm/ue mL.o, e a comprehensão de toda a perspecüva
Eí hllXl 

'sumidade 
;• que mal lobrigão oS olhos por
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intJistinct-ameiutè que en escrevo ; todos, somos passageiros
no. mesmo Navio; o mundo tornou-se a Pátria de quanto»
existimos; e a comoiunidade de interesses aos fez igual-
mente verdadeiros Cosmopolitas, Cessarão m interesses par-eis.es , e isolados; he trama e a mesma a cadêa , qne no»
prende ,. e reúne a hum centro commum. Ha vinte turno»
qne vós falia, destes interages; revelei-vos o «pie a minha
fraca vista pôde- lobriga- da vosso futuro *- agora eii-o
alli todo- inteiro diante de vós. nem mais he preciso pro-*
eural-o , nem he possível evital-o. Chegarão as cousas ao
pontoextfemo, que tadoesclarece , e que aniquilando mes-
bio a possibilidade da duvida, deixa a luz e a evidencia
por, compensação da dor ,, que. poderá causar a extktcqácti
de. interesses, fulminados de inevitável morte*.

CONTINUAR, SE-BA*.

PROPOSTAS

Que ftzeraó os Deputados- da America Hespanhola^
aa Sessão de 25 de'Junho-" do anno passado das-

Cortes.-'Geraes de Hespanha , qos¦'¦".** FGRAÓ
APPROVADAS*..

I. Seráo 3 as* Secçée., das-Cortes na America*-
II. As 3. Seeqées das Corte» na America serão, hnm»

na Septéntrional , e duas na Meridional. A f eoniprehen-
dera- a Nova Hespanha., as- Provincia* do Interior, e>
Guatimala, A II a Nova Granada, e as Províncias d©
Terra firme. A III O Pe-ú, Buenos Ayre-s , e Chili.

III. As Capitães-, aonde- por hora se deveráó fazer a*
Seeçôes , geião as seguintes i o México , para a Nova,
Hesponba; Santa Fé , para o Reino-de Granada é Terra*
firme; Lima, para o. Pértí , Chili , e-Buenos--Ayrèe. Se
para o futuro convier mudar de* local , poder-se-ha fazer y
com approvaçáo do Executivo.

IV. Haverá em cada huma das três Secqoe» bom De-
legado , que exercerá eaa nome de El Rey o poder execu-*-
-tivo. ... ¦¦; ....;..

V. Dites Delegados serão da livre escolha de Sua Ma-
g-estade , e lixados das Pessoas roais- dis ti netas pelas sua»
relevantes qualidades , fora , qu dentro da FamUia,- Real*
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Esta Pessoa será igualmente amovivel , â vontade de
Sua Majestade. Será inviolável á respeito das Seeçóes dns
Cortes daquelles Paizes-, e só responsável da sua condueta
a Sua Magestade.

VI. Heverão 4 Ministros —do Interior ou Governança;
da Fazenda; —da Graqa e Justiça ', —da Guerra e Ma-

linlia. Poderáó reunir-se alguns destes em hum , precedeu-
do Ley..

VIL Haverão 3 Seeçóes do Tribunal Supremo de Jus-
tiça. c

%_/ /—. \^ i~\ v^.

Ekcorporacaó do Estado Cis-Argentéo ao RF.rxo Uni-
DO DE POSTU6AL , BlUSIL , E AiGáRVES.

! Nâ Cidade e Capita! de Monte-Video, aos 18 dias do
mez de J ti Ibo de 1821 , aebantio-se reunido o Honisado
Congresso na Sala dás suas Sessões, appareeeo , e foi apre-
gentadõ hum Officio do Stir. Barão da Laguna, o qual
fica inseri» na aeta deste dia ; depois da sua leitura pro-
noz o Snr, Presidente como ponte principal para qu* fora
reunido o Congresso £ se' attendeudo ao actual estado das
circunstancias do Paia, een vinha a sua eneorporaçáo a
Monarquia Portuguesa, ( e então sobre que bases e con-
diróes; ) ou se evacuado o território pelas Tropas cie S..AL 1?.
seria preferível e vantajoso constituir se independente , ou
unir se a qualquer Outro Governa. = E seado a referida pro-
posição posta em discussão, lómon o SSr. BiMchi a pa-
lavra e disse: = He-mister que a Província Oriental se
constitua Nação Independente , ou se incorpore á outra já
Constituída. Ha-esta * única alternativa,, que lhe perroit-
tem as circunstancias; vejamos portanto se Monte-Vídeo e
a sua Campanha pôde constituir-se Nação, è sustentar a
sua Independência ; ou senão pôde , qual be aquella com

quem deve eucorporar se correndo o menor perigo possível,
e colhendo as maiores vantagens..

Fazer desta Provincia hum Estado , he cousa , que em
Política parece impossível; para ser Nação, nao basta

querer seio, cumpre- ter meios de sustentar a Independeu-
cia, O paia náo tem populâ-qáo , náo lem .recursos » nem
elementos para governar-se com ordem e tranqüilidade ; para
evitar os desastres d» huiaa guerra civil, para defender- •
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território contra qualquer força inimiga , que o invada, e
fa;?.er-se respeitar das outras Nações. Huma Soberania sueste
estado de debilidade , não póde infundir confiança ¦ seguir-
se-hia a emigração dos Capitalistas : volveria á ser , qual
foi, o theatro da anarquia ., e a presa ús bum'ambicioso
atrevido , sem outra lei que a satisfação das suas paixões.
Haverá algum homem , que deseje ver a sua Pátria em
tão mísera situação ? Logo be evidente que a Banda Orieti-
tal náa póde deixar de constituir-se parte de outro Estado
capaz de sustenta-lo em paz e segurança. Buenos Ayres
no meio das suas guerras civis não póde preencher estes
necessários empenhos ; muito menos o território d1 Entre-Rios ;
nem melhor a He.spanha , cuja dominação tem contra si
o voto dos Povos, e até mesmo porque no seu estado
actual , nem póde soccorrer-nõs , nem evitar que esta Pro-
vincia seja o theatro sanguinoso de quantas outras tem já
proclamado a sua Independência. Náo resta pois outro re-
curso senão a -encorporaçãn na Monarquia. Portugueza de-,
baixo de huma Constituição Liberai. Dcia arte livrasse a
Província da .mais funesta; das escravidóes, que he a anar-
quia ; vivireroos em ordem sob.hum Poder respeitável; pro-
seguirá o nosso commercio susíido pe|os progressos e incre-
mento; das nossas pasfosagens e criaqóes ; os Afazendados
recolherão o fructo dos trabalhos einprehendidos em suas
herdades, para repararçai-sedos passados prejuisos ; e os
homens turbulentos,, que se preparão á aproveitar-se da
desordem paia satisfazer seus ódios no sangue dos seu»
Compatriotas,' applicár-se hão ao trabalho , Ou terão que
sofrer o rigor das . Leys *, e em qualquer crise , que lhe
provenha do tempo, ou da torrente irresistível dos.. sncccs-,
sos, achar-se-ha a Província rica, povoada, em estado de
sustentar, ft ordem,, qne he a base da felicidade .Publica, ts:
,,', OSíír. Álagao apoiou o Freopioante , ,-e ,-dice : *= E.S-;

tes sao os sentimentos de iodo o Povo , qne represento ,-?,
que assim, e .muito especialmente mo recommendou. S <

O Sfir -Liarobi-.' Na alternativa, que -se nos pro-
pòem , toaav huma resolução, ou pouco circunspecta,, ou,
meditada era abstr^tto das circunstancias Políticas da Pro-
viacia. deve submergir-nos em -hum cabos de desgraças,
e envolver-nos rias perteuçóes de cada huma das facções ,
de que se compõem o Pajz. no mesmo instante ,; em que,
as Tropas Portuguesas evacnararo este Território , leremos
sobre nos as Forças. O1 Entre Rios para dominar-nos, e
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tirar de nós as vantagens, que este Paiz lhes proporcio-
na guerra, q«é traz pendente com Buenos-Ajres. Se qui-
zessemos obseruar hutna estricta neutralidade e at tender aos
nossos próprios interesses, ainda supondo-nos todos reuni*
dos em vontade e sentimentos, ; como resistiríamos as h?1
ças , que o Chefe daquelle Povo tem as suas ordens ?
Se tanta virtude afiançamos de nós , se cremos possível
que pelo bem geral se desprenda cada fauna dos ressenti*
uientos pessoaes? , que oeeasionarão a Revolução, e dos
differentes motivos, que devem compelíir nos segundo aa
nossas ideas e comporta manto nos te.üpes anteriores, não

poderemos todavia evitar de virmos á ser victimas das

pretenções de Entre Rios sobre Biien-os-Ayres : e naquelia
suposição, evidentemente falsa , he indisputável qoe os
nossos desejos serião tão estéreis , como todos os de hum
Povo indeiTenso,

Se temos visto que as Províncias do Interior , a pe-
sar da sua Independência, tem sido atacadas , e obrigadas
a tomar o partido daqnelle, que pela força chega a do-
minai as , qne motivo poderá haver para duvidar desta

probabilidade á dosso respeito?
Abandonados á nos mesmo , vamos fomentar o ciúme

das Províncias limítrofes; cada huma dei Ias se porá á
mira do partido , que a braearmos; e qualquer que seja
a nossa moderação, quaesquer os princípios , qne adop-
tarmos nem estaremos livres da sua dusconfianqa , nem se-

guros , de que náo aspirem a fazer-nos tomar hum parti-
do bem pronunciado por huma ou por outra. Neste easo,

/quaes sao as vantagens , que deveremos procurar ? Se a

guerra he o maior mal de hum Paiz , e que desgraçada-
mente havemos experimentado; se vemos aniquilada mais
de metade da nossa população, extripadas as nossas ri-

quezts * destruídas as nossas fazendas , e até carecendo

jâ daqnelle- alimento, que era o mais abundante da 1 ro-
vincia, necessitaremos por ventura analysar os seus eíleiíoa ,

para comprebeuder os males, que nos devem sereeder*

(continuar se-ba.j - .'"•

Reflexões.

Apresentamos neste numero dous Documentos bastante-
mente interessantes: he hum delles o Acto, pelo qual o*
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Deputados de Monte-Video , e Povos adjacentes accordárâo que
devia aquella Província' encorporar-se á Monarquia Consti- .
tucional de Portugal¦, 'Brasil, e Algarves'¦, debaixo áo th
tuio de ™ Província Cis-Platina Possuindo ha muito este
documento, só agora o transiaittimo. aos nossos Leitores,
por que nos consta que fora a Proposta a gradavelmente,
aceita pelo Soberano Congresso Português.. Õ segundo são
as proposições que fizera nas Cortes de Hespanha , depois
de hum eloqüente discurso (já por nós transcripto em
outro N.°) no dia 25 de Junho do anno passado, o
Sir. D. Miguel José lia mires, hum dos Deputados da
America Hespanhoía ,• cujas proposições foráo já admittklas,
como lemos nas Gazetas de Hespanha.

Alguns Escriptores tem tratado , ou com cimia ligeire-
M, ou com transcendente ódio , ou com reconhecida em««
lação este importante negocio de Monte- Video, chamando
até incurial e ruinosa a occupaçáo daquella Praça , que
punha á coberto de invasões a nossa fronteira. Hum Senhor
Deputado em Cortes chego» mesmo a balançar Monte-Vi-
deo com Olivença : mas elle se desculpa confessando n^u-
tra occasiao, que só conhece o Brasil na Carta Geogra-
pbica ,• (oli! e se a tivéssemos exacta ! ) Nós porém que
gomos Brasileiros, não podemos deixar de sentir verdadeiro
júbilo, quando vemos eoin esta acquisição , filha de espon.
tanea e legal escolha , fexado o nosso Continente peks suas
naíuraes ba lisas , por esses dous corpolentos Rios, que
estendem os seus braços por hum território immenso , fértil,
rico , inveja de todo o mundo. Se os Povos náo sáó pro-
priedade de ninguém , nem herança de Pessoa alguma ; se
cada huma das Provincias pôde mudar de Governo, Ott
eroaacipando-se , quando se cOnsidérão com forças, ou en-
corporando-se entre si , e com outras qüe melhor lhes apraz
logo que se muda a primeira fôrma governativa em que
vivião , como escreve o sábio Wattel , e outros, que bem
estudarão a natureza das cousas , he indubítavel qne os
Povos do Rio da Prata tinhão o direito de escolher o Go-
verão á que queriáo obedecer, e á Naqão com quem de-
sejaváo encorporar-se. j.)

O futuro esconde-se no seio da Divindade : náo nos
he dado portanto penetrado ; mas faltáo por ventura mo-
d.rnos Prometheos., qne arraucão o fogo dos Ce os ? Sim
deixando vagar o nosso pensamento sobre as azas -cia phan-
âasia, que horisonte náo descobrem aquelles mesmos olhos»!



( 157 )

que, ©n pwjoisos , on interesses tristemente vendaváo ?

Quem ha hoje que possa arrancai' o gigantesco Carvalho,

qae teve teiãpo de varar corn m nmê raizes o inferno ;
e de topetar pela sua coma com as estreüas '' Qoem ha

que possa obstar á elevação do Brasil, quando a Liber-
dade Constitucional tendo chegar a vida ás grandes arte-
rias deste Respeitável Império , desenvolve nelle as f«cul-
dades qne o Despotismo tolhia , destruindo antigos permeio-
sos vicies, e remediando os defeitos da sua passada edu-
cação Coloniai í Rico «ias producqóes as mais preciosas
do Universo, situado na mais vantajosa posição do Globo,
abrangendo pela saa vastinsiníia extensão as duas mais fer-
teis Zonas*, abundante das matérias primas de todas as

Artes... só lhe faltava a Liberdade, e a Liberdade veio
coroar os seus ve'os ~ atlqnirio este novo tfesonro, acee-
dendo á Causa Consiiíucioaal , e sobre tudo cooaervando
ao seu seio o Príncipe adorado , necessário centro da sua
veuniáo, principio da «w tranquillidade , que o livrará das

comuioçóes da Democracia , e dos vórtices horrorosa da

Anarquia, pondo freio ao mesmo tempo ao astuto nacbia-
vellismo, qne parecia desuni io, intriga-io , e enfraquecê-lo,
" Portugal! a grandeza do Brasil fará sempre a tua ver-

dadeira grande™ , e a liberdade do seu commercio , enri-

quecerá os tens Portos , e comoverá a tua Industna. ,,
Entre os ponderososs motivos , que os Deitados de

Monte Video consuilárão , examinarão . e ajlegarao , he

bnm muito attendivel a distancia, en. que fica a aatiga

Metrópole Bespnhola , para lhe. poder prestar Mccomi

em oceamo neUshria. Com effeito be bem próprio de tm*

ma imaginação fibricitante o pertender 
-qae se procurem

reldios% d.» e tres.mil legoas; remédios «£ <£j*
chegéo, apegas servem ptn tcmten.unharem a ptolt *jA-

ferino aue deverião -curar , ou para «natirem ao auimer-

Mrio do .seu «tewmeiito. Segue se daqui que «a encorpo-

rIZ 2aq«lte território â Monarqma Portngu.za e ea

tiverão mais -em vista a cooperação do Reino 4oBra«h

do que a de Portugal e Algarves , p« £» 
** <*»

Reinos .Ws offerecem as mesma* M possibilidades áe M-adiul»

fns-aqu mais hummoíivo, além de ootros o«tos , que
Lthoris e foz necessário o grande pn.ao , qne «teo o Bra-

I ipara' Jtié a sua impiamente fomentada desmembra-

ráo\ e procurar no Príncipe a conservação da sua nnida-

£, a precisa relação de todos o, a». moviatepU» , -e a
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«•usteBÍaçáo áos indisputáveis direitos , que íèra a ligitimi»
dade social eníre as Naçóes do Mundo.

O segundo Documento acabará de convencer aos UI~
tra*Europeus , que náo he hum absurdo em Politica ha«
verem dous ou maisr centros parciaes, subordinados ao cen-
tra absoluto ou geral. Esta proposição arriscada incoaside-
rada mente pelo Governo d» Bahia, encontrou, pelo seu
enunciado, muitos apologistas , que julgaváo que.o Brasil
devia ser considerado sempre como propriedade Europea.
Houve muitos , que para apoiarem aquella proposição per-
gun-tavâo enfaticamente s= ha por ventura doas centros em
hrun circulo.? ss Mas nem aquelles nem estes se lembra-,
vão ,. que o Globo tem dous pólos, e que o Universo
tem duas forças contrarias , tias quaes resulta o movimen-
ío regular das Espberas ; e que cada hum dos Planetas
he centro particular do seu systema , e nem por isso de-
íorganisâo a harmonia geral. u Bahianos, honrados Primo-
geni-tos do Brasil, se nos prceedestes na gloria de abraçar
hum systema congênito eom os Brasileiros , acompanhai"
nos na tarefa de ser fieis á nossa verdadeira Liberdade „
ella não deve medir-se pelo que fomos , mas sim pelo que
podemos ser , unamos-nos em laço fraternal para que era
maior família possamos entrar com respeito no todo da Na-
ção Pòrtugueza; unamos-nps » sim , porque separados , nem
formaremos hum Reino que a Natureza e a Politica dis-
poserão , nem sustentaremos com decoro os nossos direitos
nessa Assembléa Nacional , em que devemos figurar como
parte muito preponderante ; os que julga© da nossa fra-
queza pela nossa apparente desunião, de certo ignorão até
ende- lavra o fogo da Liberdade soprado pela convicção
*los nossos direitos ; se he mima e a mesma a massa dos
uossos corações «. deve ser hum e o mesmo o nosso inte-
resse ; reunidos seremos grandes e respeitados ; divididos ,
nem seremos Por-tnguezes, nem Brasileiros CoBstitucionaea..
,A Monarquia proclamou liberdade e iguaklade; e o Brasil
como parte considerável da Monarquia , proclama estes
mesmos princípios , ma» quer reunião , para que mais se
estreitem as relações de Português a Portuguez , de Reino
a Reino, de Provincia a Provincia, e de Hemispherio a
-Heumpiierio.

Mordão-se muito embora de raiva todos esses. Ultra»,
-que náo querem ver na marcha do Brasil as indicaoóe»
«Ia J ustiqa 7 e do verdadeiro interesse Nacional ,. que tem
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»re tivemos-era vistas, como verdadeiros Coustííueionaes ¦¦;
bramem desesperados , quando lerem as expressões energi-
cas , e patrióticas'das Províncias do Meio Dia do Brasil ,
ndheridas á causa da nossa associação , que lie a mesma
da Monarquia. Mas cem por isso desandará o movimento
principiado no dia 9 de Janeiro; esses déspotas , que de-
pois de jurarem a Constituição, ainda se afoitão , a cha-
mar o Povo ¦ ss Canalha; c que peilenderão fazer a Liler-
dade synonimo de terrorismo militar , encravando-nos este
nome tão amável com artilheria assestada sobie hum Povo
desarmado , e com bayonetas sobre corações , que sempre
os acolherão como amigos, e como irmãos; esses déspotas,
que blasonando de nos fazerem livreis (quando só apoiarão
as nossas vontades ) quizeráo restringir a Liberdade da Im-
prensa aos seus caprichos , e talvez aos seus interesses ,
pedindo a prisão e processo dos qne esiranhavão os seus
rebeldes procedimentos ; a Divisão assustadora , ou revolta-
dora, em vão procurará doirar a sua rebeldia baralhando
os factos e as épocas; a maldição de hirm Povo, que in-
sultaião os acompanhará como a sombra ; hum Povo jtis-
tameute indignado he huma muralha inexpugnável ; a Li-
herdade Constitucional castigará sem duvida os rebeldes;
quem lião obedece á Lei aquém obedecerá? quem arroga
poderes , que lhe não competem , como pode desempenhai"
o juramento qne prestara ? querer amuillar com baionetas
o direito de petição, proclamado pelas Cortes , cão he ser
contra as Cortes ? querer ingerir se em negocies Políticos,

quando só cumpria obedecer ; ou mais , querer obrigar com
insultos a hum Povo, a desistir da suppiica que fizera ,
convencido de que era precisa á gloria da Nação, não he
Despotismo , não he a maior das rebellracs ? Decida o
inundo imparcial , e os Portuguezes Constitueionaes.

Os Sábios Deputados- Hespanhoes não julgarão impôs-
sibilidade Maíhemaüca a existência de trez centros diver-
ws, e independentes, subordinados ao grande centre» -Üu-

ropeo. Serão menos atilados os. nossos Mestres de hespa-
nha , do que os seus Dicipnlos de Portugal ? Nao ,• he

que a Hespanha, recenheceo pela attüuce ameaçadora
da America a necessidade de acqniescer as Propostqoes,

que lhe fizerão , e o Portugal julgou pela nossa preworo.
sa ambição em nos reunirmos á sua Causa;, qae podia
sobre a nossa boa fé estabelecer a sua colomal prcpoode-
Anota. Agora de ceito mudarão de opinião e de stntimen-
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tos -, porque o caprixo náo abafa o grito da rasáo , e os
dietames cia igualdade Constitucional.

E merecemos nós monos do que mereceo a America
Ile» j; a n lio Ia ? Náo de certo; reunidos pela Constituição,
c pelos viuenlos iiberaes de huma prefeita igualdade com
a Mãe Pátria , náo conheceremos preferencia , que são a
origem das cora moções. A Constituição hé o Norte do
nos*o Ministério ; ella vedará , que recaiamos nesse esta-
úo de desorgauisação, em que morríamos sem esperança
de soecorro , em que bradávamos sem ser escutados. O
celebre Moníesquieu escreve com o seu costumado critério
s que nada hos assemelha tanto aos brutos, como ver oa
outros homens livres , e conhecermos qne o cão somos, cs
Sendo isto assim , qne diria aquelle Publicista subre 03
Brasileiros, que tendo sido huma vez livres . tendo go-
sado as doqaras do Governo Representativo, recahissem
nas garras da Despotismo, de que nos salvara o nosso
Joven Príncipe ?

lie mister por tanto , que o nosso Ministério, que
hoje tanto arrebata o nosso culto , e o das Províncias já
reanidas, não se aifa«ta da linha de coadueta . que lhe
prescreve a prudência Constitucional; he mister qne a "Ley.
seja gera! para 

'todos 
, acabando se o infernal systema das

excepqóes , e voltando aos abismos do mal , de que saiu-
ra essa fatal e moderna invenção de suspender a Ley por
hum Aviso. Cumpre que o prêmio e o castigo andem sem-
pre emparelhados , e que os habitantes das Províncias do
BeÍDo do Brasil vendo a-. Justiça administrada sem respei-
tos e sem patrocínios concorrão gostosos a expor as suas
queixas , para receberem as conçoiaqócs , de que seriáo
|,;iva(ios por ta «Manha distancia. Cumpre . . .. Mas que me
cnnqo.! e náo temos nós hum Ministério a contento do».
JJrasileiros ? Náo fora o os nosso» Actuaes Ministros pre-
cedidos pela Opinião Publica , que náo erra na sua esco-
Lia , assim como náo porica cs erros daqnelks , a .quem
exallal Possa este rasgo da bem acertada Rubrica de hum
Príncipe amante , da Goustiíuiijão c da Nação obrigar á
remirão de vontades, todos cs Brasileiros existentes nas
nossas Províncias; possa o Patriotismo dtp» honrados 'Paa-
listas, Mineiros, e Povos do Rio Grande do Sal, ser
incitado pdas Lsbefóea Pcrnambueimos . Bahianos, Paraenses,
e de mais babitadures ao Norte do Cabo de Santo Ago.*'iohe.
HlO BE JANSlftO. NA TyP. DE MoilElKA , E GahckIs. 1822V



ní

N.° XIV.

f*>\ /*-V /*¦' /«V r^"S /""V ,*"l\ /-""v ,
• «a* ••¦«««¦••IVI

«W W V Ni** W* V«r- S^ N*' ¦

RE VER BE RO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

TERÇA FERA 12 DE FEVEREIRO DE 1822.

a—>—. i ¦ ,«¦ l. «II ¦eaea»J«aaaj»»JeeW.MMeaaJa»»a»aejee^eBfanMWBr)Mf
.'''"¦'

Redire -sií.oefas.
Horat. Llv. v. Od. ti,

Sim". ãíãísmãmmtwmiStmmmm»»^^ ¦ ' aaíã»

Ãi^ST ACENTOS BE fíUM PaTRIOTA CoNSTlTUCfONAT,. fAjRA
' -su 4CtJDÍ« prontamente ao ThííSouiw Publico , n.is. 

'"

CRITICAS ACTUAES CLHCÜ.NSTANC1A.S.

SSrs. Redactorcs.

• Leo^o no setí Perioflico — ÍTévérhlrO Contitnoionat ,"fjl.o 10 - o Discurso , que lhe foi dirigido , sobre,{;a dr-
vida áíj Tfsesorsro Publico -, coiti que tanto nos 'álsufvtAO
os nossos Financeiros , enchi-me de satisfação por «ste pm
méirò ensaio dos nossos Litteralos » sobre ohjpcto de tão
jgraudife' importância , qual hs o bem ser do Thesoiiro Pu-
bitcf»"; 'gradas mil vhzén sejáò dada« ao Ente Supremo pe-
Jiís dias '24 de Agosto, e 15 de Setembro de 1820, em
qne se desenVolveo. o espirito Nacional e, e se preparou a
abertura do Soberano .Congresso, para a Regeneração Po-
Finca do Reino ''Unido de Portugal. Brasil, e Àrgarvé?»';
já eouins livres; já podemos e devemos ter h«oi Verdadet*
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ro Espirito Nacional : jâ gosamos do tnapreciavel bem da
Liberdade da Imprensa: já nos he licito apontar os males,
que nos affligein , e os remédios, que se lhes devem ap-
pHcar : já finalmente he , e deve ser Mim crime Nacional ,
o vil egoísmo , e a occultação doa pensamentos úteis e

profícuos á Causa Publica.
Para não incorrer neste crime , eu vou expor algumas

idéas , qne me parecem úteis nas criticas circunstancias ,
em que nos achamos por falta de meios do Tkefouro Pu-
blico , em quanto m Financeiros nélle empregados se occu-

pão unicamente era desacredita lo , Icomo bem ponderou o
Author da luminosa carta publicada' no seu N.° 10.

As aeiuaes Rendas Publicas desta Província não che-

gáo para as suas despesas , apesar das diminuições , que
tem havido, em que tão incansavelmente tem trabalhada
© Nosso Adorável Principe Regente , sendo o primeiro era
reformar suas despesas , e em sustentar somente o que lhe

parece necessário á nossa Regeneração Política sobre as
bases e trabalhos do Augusto Congresso de Lisboa para a
Constituição do Reino, Unido com a devida Representação
Nacional .- he supérfluo o dizer as causas da dimmuiqao
das Pendas do Thesouro , por ser por todos conhecida ;
bem como apontar a rasão porque se não podem , nem de-
vem cortar as despesas , para igualisar com as Rendas da

- Provincia, como propõem , os que náo tem conhecimentos
sólidos de matéria tão importante ao bem ser de huma:
Nação,,

Se o embaraço do Thesouro fosse sómenta o da sua
divida fluchianle, nada mais obvio do que funda-la, ha-
veado numa suficiente quantia para apphcar.se ao paga-
mento do juro , como propõe, e suppóe o Author daüarta:
ims este não he o caso, pois que não ha sobras ,? antes
liam -déficit- annual r que maior seria, havendo de
tirar-se da Renda actual: a quantia destinada ao pagamento
do juro da divida fundada ,:, tal he a obsenridade ,. com que
Mié agora se tem publicado as cousas do Thesouro , que o
mais atilado Financeiro náo, poderá comprehender, e bem
jeconheeev o sen estado!5 Mas ainda dado o. caso d* haver
sobras, o methoo» proposto ¦ não, seria , qnaato a mim ,O*
qne se devesse seguir , para a fundação da divida itac-

.taante. .
O embaraço do Thesouro , consiste cm nao ter huma

Renda annual , eom que possa fazer todas, as suas, despe-
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sas annuaes ordinárias , e indispensáveis: e as extraordina-
rias, também indispensáveis, com que sempre se deve con-
lar ; este embaraço ainda se torna maior por causa da sua
divida , cujo pagamento he diariamente sollicitado , e com
toda a rasáo , pelos seus Credores. 'Não se podendo aug-
mentar a Renda Publica com novas imposições : náo bas-
tando para se equilibrar a Receita com a Despesa a mais
bem entendida economia, qne nunca deve atacar a existea-
cia de cada hum , nem ofletsder o direito adquirido , redu*
¦sindo-se por conseqüência esta economia á suspensão de obra»
e projeçtos , que podem admittir demora na sua execução:
em se náo augmentar a folha dos Ordenados , Pensões , e
Teneas , esperando-se somente a sua diminuição pela máo
da morte , que infelizmente não- repousa; não bastando de
certo o accrescimo, que se deve esperar de htima melhor
Administração das mesmas Rendas , e da maior vigilância
sobre as despesas , objectos, que devem ser de toda a pu-
felicidade , para que se reconheção, e apontem os erros v e
©s-desleixos das Administrações , bem corso oa roubos,
que haver possão nas compras para fornecimento dos Ar-
masens públicos, e o extravio dos mesmos generos depois
de comprados , não se podendo colher de pronto , destas
economias,, e da melhor administração e fiscalização das
Rendas e Despesas Publicas, hum tal accrescimo , que
aos livre do embaraço, em que nos achamos , e nos habi<
lite para fazer face ás despesas ordinárias e extraordinárias,

que iafallivelmeate temos, só nos resta lançar mão de ai-

guma operação de credito e circulação, com que nos pos-
samos tirar do embaraço , ao menos por hum anno , espé-
rando se que no fim deite já possamos ter colhido alguas
fructos da. nossa Regeneração Politica, e da nossa Liberal
Constituição. i •

Estou persuadido , de que o Thesonro Publico poderia
bem caminhar , se além da sua actual Renda mensal , ou
com insignificante diminuição delia , podesse dispor em ca-
da hora mez de mais dosentos contos de réis : ou de seis
milhões de crusados no decurso de hum anno: para isto se
conseguir lançaria mão de Bilhetes do Thesonro , e de Le-
trás . de Cambio até & sobredita. quantia na seguinte pro-
'P0r<ià0' TV 

11 ,
Cento e quarenta contos de reis por mez em Bilhetes

do Thesonro de diversos valores; 10, 20, Ü0, 40, 50,
60 10, 80, 90, 100 mil réis com numa consignação fixa" p 2
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de 1,2 porcento,, para pagamento ajmwal do seu prermo óV6 por cento por anno. > sendo o resto applicado para- amor-lisa ção suecesstva dos mesmos Bilhetes . qne se deverá fa»zer no fim de cada anuo, e no acto do pagamento do" pre-mio , sahsiitnindo-se . os. Bilhetes, então apresentado» poroutros novos.
Sessenta conto* de réis em Letras de- Cambio, coraos prasos (k 15, 18 , 21 , e 24 mezes precisos, sendo emcada mez 15 contos a L5 mezes , 15 a 18 mezes ,15 a%l raea-es ,. e 1.5- a 24 mezes..
Com estes 20O contas de réis, assim havidos, por ha~ma operação de credito em cada mez , e no decurso de-

hum anno ficará- o Thesouro Publico em estado de satisfa-
xer a» suas mais urgentes despesas , tendo ,. além desta,
grande somma ,. disponível toda & sua actual Renda mensal
somente com & diminuição insignificante de 32 contos de
leis, que são necessários., para se preparar o fundo, com-
qhn. se deve fazer o pagamento dos Bilhetes do Thesouro,.
e das Letras de Cambio , devendo por conseqüência contar*
se-com. ham liquido aecrescimo de 168 contos de réis por*me»-,, para coadjuvar as. actnaes Rendas publicas,,. em fio,critica situação , qual he a presente , em qne muito con»vem trazer- contentes- os Empregados Públicos, êos-Cré*dores do Theiouro.. ¦-..'".. - -

i ara que a todas, e ainda os mais ignorantes,, seja
patente a, facilidade e solidez desta operação de credito *ofereço- a.seguinte Tabeliã, bem desnecessária para qual»qner.-Caixeiro de medianos, conhecimentos.-,. e que somente-
üervM, para poupar o trabalho de hmr os cálculos : toma-
*e' ' P°r exemplo., o mea vds Janeiro do corrente anno de
J,í)22-, e continuarei até. inteiro pagamento, de 720 contes-
W reis em qne importa o as Letras de Cambio, seguindo»se dahi. por diante a consignação necessária para inteiro pa-
ga-m.ento dos Bilhetes do Thesouro ,, e çjoe não passa de-
w- contos e euteceotos mil réUi por mm „ com que deve,ser amortisada a imporianoia,, total de 1#80 coutos de réis.
ws -sobwditoa Bilhetes do, Thesouro.; he fácil de compre-«ender, q«e 0s resultados devem ser os mesmos ainda que?«iverso seja o me% , em,, que principiar., esta operação,, m:for adoptada,
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Existência uo
Consignação Cofre , no dia

para o Cofre èrtí que se fa--'
Emissão destituído ao pA&Ânmnú «eus os paga-
— A _jr t pagamento /***. ,.«- mesiíos, qae he

f 1822. De Bilhetes. De Letras. e Letras. De Bilhetes* De Letras. w,

f Janeiro 14O.OOOÜ00O 6O.0O0Ü000 32.O00U00O ]
Fevereiro 140.000 UÒOO 60.OO0U0OG 32.OOOU0OO ,
Março 14O.O0OÜO0O ©0,0001)000 32.000U000 s
Abril 14Ü.000U00O 60.000UOOO 32.00011000 ,, .
Maio J 40,00011000 60.000U0Ü0 32.Ü00U000 ,
Junho 140.00017000 6O.OOOUÔ00 32.O00U00O ,
Julho 140.00OÜO0O 6Q.OO0UOOO 32.Q0OUOO0 ,
Agosto 140.000UOOO 60.000U000 32.00017000" #
Setembro 14O.O0OU00O 6O.OOOU00O 32.000(7000 ,
Outub* 140.00017000 60.0000000 3?.OOOUO0O 4
Novembro H0.O0OUO0O 6O.000UO0O 32.O00U00O ,
Dezembro 140.000ÜOqO 60.QÜ01JOOO 32.000U0OO 4

| 
"L680ÍOOOUO0O 

72Ü.0Ü0UQO0 384.OOOUOÔ0 . *
1823. *

i

Smèím . ffé.óootfóoo Í6.800U000 âêf.zoeüOoo
fevereiro 32. < . U . 16.8 . U . 382.4 . U, »
Vafco 32. ..U.. 16.8. U.» ' 397.61V,.
Abril 32. . , U, 16,8 . U . ia.O00Ü00O 397.8 , U ,<
Maio 32. . . U . 16.8 ,U.« I. . . U . 398.. . U ..
J«i 32../U.a 16.8. U ".-U-. 898,2,11.»
j0iho 32. . . U , 16.S . U . 30. . » U . 883.4 . U ..
íi-. 8Í...U.. 164.y. »'•»•• «SJ-S-
Setembro 32. , , U .8 . U .. 80. . . D. 353,8 . V ..
Outubro 32. . . U . 16.8 . U. 45. . . U . ,324.... U ..
Novembro 32. . » U . 16.8 . U . 45. . . U . 294.. . U ..
Sombra 22. . . U . 16.8. U.. «. . . U . 264.4 . ü . .

1824.

jaBeir«, 32. OOOUOOO 16.8ÔÒÜOÔÚ 60.0ÔOÜOOÔ 219T60OÜÜÕ0
Fevereiro . 32. . . U . 16.8 . U . 60. • . U . 174.8 . U ..
Mareo 32, . . U . 16.8 . U . 60. . . U . 131o.-. . Ü . .
Ahrtl 32, . . U . 16.8 . U .. 45. < T U * loóã, Ü ..*....,
Maio * 32. . . U . 16.8 . U .. 45. ,«U«. to.4 * U ..
Junho 32. . . U . 16.8 . U . 45. le U > ío.6 . Ü ,.
J„!ho 32. . . U . 16.8 . Ü . 30. . . U . 95.8 . V ,.
Agosto 32. . . U . 16.8 . U . 30. . . U . ! 1... U ..
Setembro 35. 8 . Ü . 16.8.Ü.. 30, . . ü , Ü
Outubro 31. 8. U.. 16.8. U.. lâ.a.U.. U
Novembro 31. 8 . ü . 16.8 . U . 15. . . U. U
Dezembro 31. 8 . Ü . 16.8 . U .. 1f^_U_!J

720.000UOOÕ
1825,

Janeiro - 16.80OU00O 16.8OOÜOÔ0 tf
Fevereiro «Src.

ti iiBétiiiiiiiiiwwii—imiii i iii ii ii ii mu mim in imiwiiii irrur inrunrTTinr -iiTirfmrnrninmirmr -¦"-¦""'¦ °» «-«tT*'"»».«—--™«™t .».?.»CT..a.»-a-»J, »»»«—^.^.^.^a.



J "

( 167 )

Pela simples 'aspecto 
da TaleUa ra conhecerá qnefiuma lal operaqáo de crédito e eirenlaçáo , com a qualse podem effectuar tio decurso de hum sano av aliados pa-

gamentos no Thesouro Publico, até á quantia de 2:ol6:oooLÍ
de réis , além dos que com as actuue» Rendas do The-OHro-
ge pode-m fazer r tem sólido fundamento , e he de fácil exe-
«nqáo, coi» grandíssima vantagem- dos Credores do mes-»»
Thesouro , huma vez que os Bilhetes , e Letras propostastenhão todo o crédito, para qne possa» girar com .faeiiula-
de , no caso de assim convir a seus donos , ou ser guar-dadas por elles , até á época de seus venci mento.*;.

Como^porém, se poderá esperar, que- se tenha confiança
era operações de semelhante natureza, feitas pelo Thesouro
Publico , á vista do que se diz dos seus Empregados na
preciíada Carta , e ã vista do Posto , que se fez 

'a 
23 da

Janeiro- do corrente anão de 1822 , quanto ae pagamentotios Credores do Thesouro, anteriores á Regência de 8. A. R.
até que se saiba , quaes são as Rendas , quaes as Despe-
sas correntes, o que se deve e ha de haver, como se fez
publico na Gazeta do Rio , de 26 de Janeiro ?

Não he possivel tal crédito - conseguir-se : portanto se-
íia baldado o meu trabalho,, senão apontasse o meio de o,
pôr em- pratica.

Sejão os Bilhetes do Thesouro assignados peio sen Es-
crivão e Tfeeseureiro Mór, e firmados pelo Thesoureiro do
Banco do Bra.-i-i „ coin declaração de que o pegamento do.
seu respectivo premio èe 8 per cento ao anno, e da quotadestinada para a sua aroortisaqào gradual , será feito pelo'Thesonreko do dito- Banco.

Sejão as Letras de Cambio sacadas pelo Thesoureiro
Mór sobre 'o- 

Thesouro do Banco ,. acceitas por este , para
serem' pagas ao precise dia de seus vencimentos'..

Estes Bilhetes e Letras men«a«8 aié á quantia de
2oo:oooU de réis nas proporções marcadas na Tabeliã., de-
pois de firma fias e acceitas pelo Thesoureiro, do Banco, voi-
tem ao Thesouro. Publico , para com ellas se fazerem os-
pagamentos aos Credores em huma, devida e imparcial des-
tribuição , pondo-se de parle toda a arbitrariedade e nepo-
tis mo , e fazen.do-se puMicas nas cantas mensaes do The-
souro a totalidade e t-iBíiguixIade da divida- de eada Credor
a quantia, que reeebea por coa ta- delia-, a as espécie» com
qoe se realison o pagamento , declarando-se quanto en*.
moeda corrente f quanto em Notas do Banco, quanto em.
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Bilhetes do Thesouro , e quanto em Letras de Cambio comos seus respectivos prasos para o vencimento, a. fim de qaeo Publico seja inteirado do bom , ou máo uso , que sefizer deste recurso extraordinário,
. Firmado assim o crédito dos Bilhetes, e Letras pelacerteza dos seus pagamentos nos devidos tempos., receberia

os Credores do Thesouro Publico hum balanço" cousolador
de absoluta necessidade nas suas apoiadas e criticas cireuns-
tancias , íi vista da Portaria de 23 de Janeiro :¦ ..terão , nafalta de moeda metallica , hum titulo negociável de seus
capitães, qae se acha vão paralisados no' Thesouro , com
que possáo sustentar seu credito, e continuar suas especu-Saqóes, e transacçóes , no caso de lhes não convir a con*
servaçáo dos Bilhetes do Thesouro cora o vencimento de 6
por cento ao anno, e com huma tão forte, consignação a a-nual para a sua amortisagáo , circunstancias , que os farão¦appetecidoa pelos Capitalistas , bem como a conservação dasLetras de Cambio , para impreteri vel mente receberem assuas importâncias tios dias de seus vencimentos sem soffre,rem desconto algum.

O Banco do Brasil , que tantas provas tem dado deseus desejos de coadjuvar , como effeetimmente tem coad-
juvado o Thesouro Publico , náo pôde deixar de se prestarde'boa vontade a garantir e . affiàaçav o exacto pagamentodestes 6 milhões de crusados , na forma , qae tenho pro.posto , recebendo úmús Jogo e pelo Rendimento da Alían-dega desta Corte a eoDíignaqáa mensal apontada na Tabeliãem cada hum mez;/a fim de se preparar para fazer os
pagamentos nos devidos tempos , sem o menor desambolçádo Cofre do Banco,

Tenho satisfeito á obrigaqão de hum Patriota Consti-üicional , apresentando as idéas , que me parecem úteis ao•Tüesóoro Publico para poder fazer seus pagamentos , de
que tanto oecessitáo os seus Credores i appareçáò contaseircucMtHiHíiadas dô verdadeiro estado do Thesouro : Sem dti-vida appmvueréo fogo os muitos, qne temos entendidos emEconomia Politica, e iia,<liia,il sciencia da Administraçãoe do Crédito Publico , apontando os resultados de suascombinações , feitas no socego de seus Gabinetes , qnepreferem ao esplendor dos Lugares Públicos , para qnedelles se haja de escolher e adoptar , o que parecer maisconveniente.

Ri® üe Janeiro 3] de Ja.as.U-o de 1822, '¦ ,-. ..
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' ' Reflkxces.

Ha crimes, une encadeando-se de hum modo extraordi-

nario, offerecem 1,'onia prespeetiva formidável, nao só pe-
lo horror da sua mesma natureza, como pelas conseqoen-

chs que delies resultáo. A insubordinação da. Divisão

chamada Auxiliadora , qne em todos os séculos , no Ura-

si» e na Europa , será contemplada como hum iaeto on-

einai, adqitirio ainda hum novo gráo de horror , por ser

a causa primaria da morte de 8. A. Sereníssima , O be*

«hor D. João, Principe da Beira , Qual será, <» B»

leiro, oue não annuncie a sua indignação, leinoramlüi*-
oue foi necessário salvar das baionetas ameaçadoras a pre-
ciosa vida do faturo Herdeiro da Monarquia, e que *

pesar de todas as cautelas , este Príncipe foi victima cas

mesmas providencias que se tomarão pnra a conservação

dos seus preciosos dias ? Â Como se poderão conter os ex»

ee»o do nosso furor , todas -as vezes que pxernio. 
ajjíe,

o momento fatal, em que se vio sahir dos I orticos

ReaeH a Agusia Filha dos Césares., levando em seus

braço.' o Penhor da sua Conjugai União , e áe. nossa,

bem nascidas esperanças, ameaqado então por M»««£
mesmos que se jaetão de haver arrancado das mãos immi-

cas o Throno dos Nossos Augustos Soberanos . . O lu-

|ar que se considerava menos exposto as violências do*
V 

LoibL , era o Palácio de Santa Cruz ; < nas quantos
incommodo» se offereciáo para chegar sem perigo a e«t

Liilo de segurança ? Huma carreira de 12 legcas ; hum

dia de- Sol ornais ardente; os balanços da sege, que
devia apressar a sua marcha; os lugares difficu.tmm.^ e de-

«iguaes em superfície , que se dev.so passa , todas estas

calsás reunidas devião fazer a mais sensível ,mp e»ao 
^

bre S. A. aSewhiMimft, »«enta a 8lia ldade üe. J' T '
o seu estado de forças. Com tudo bs c.rcuusíaimas

poBtergaváo todas estas prudentes reflexões,- cje«,au os

Lsulios de huma Tropa desatinada peios seus Chefes ; em-

orehemko se a viagem , mas o Principe da Beira smcom-

L ; quando sea Àugwto Pae , com huma moderação va-

írivdqIe empenhava em poupar ávida dos rebeldes na

cuerra civil, cae injustamente provoçáo e aeeendiao. ...
g 

Os Húngaros irme. no seu systema contra os durei,

tos às Cafea de Áustria , abaterão as armas , respeiíaatjo,

e Augusto Filho dos seus Soberanos, que a imperam*.
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reza lhes mostrava nos braços, circulando as fileiras re-
voltadas, e dispostas ao combate. A Europa applaudio , com
iguaes demonstraqóes de louvor , a firmeza heróica da Im-
peratriz, e a pronta submissão dos soldados Húngaros ,'
que gritavão em altas vozes s moriamur pro Rege nos-
tro Maria Theresia. =s Mas os bravos da Divisão Auxilia-
dora , virão o Augusto Netto dessa mesma Imperatriz ,<
fagindo dos seus insultos, e conservarão-se a pé firme em
suas disposições hostis , levantando vozes ainda mais atre-
vidas; vozes indignas de Porfuguezes, e de Portuguezes ,
que se devem interessar pela harmonia dos dous hemisphe-
rios , resultado da decisão de S. A. R. no dia 9 de Janeiro,
que tanto os escaudalisou , porque nada eutendem de Poli-
tica , e em tudo se querem metter.

Em tempos mais antigos, vio^se desde Brindes até
Roma, a irresistível influencia , que inspirou a vista da
Esposa de Germânico apparecendo com seus Filhos nomeio
das facções, que agitaváo a Corte ; os Soldados Romanos
lembrarão-se , que nas veias de Agripína corria o sangue
de , Augusto ; e a cabeça de Pison y assassino de seu Es»
poso, foi a primeira homenagem , que se offereceu á infe-
\\% Piiuceza. E o nosso Pisou , verdadeiro assassino do
tenro Príncipe dat Beira ha de ser respeitado no Brasil? JS
«giSoldados , que não mudarão de idéas, á vista da Au-
gasta- Esposa do nosso adorado Germânico , hão de sahir
dentre nós, basofiando, de que se lhes concedera tudo o
que queriáo? Sim, elles só pertendem doirar os seus cri-
unes , levando ao derradeiro apuro a nossa justa indigna-
ção; sim, elles já conhecem o mal que Izerão, e o cas-
tigo, que os espera; mas exasperão a nossa prudência,
para justificarem as calumnias e mentirosas asserçóes , que
ousarão imprimir uo seu Manifesto; sim , Brasileiros hon-
radas, prudentes, e subordinados (e neste numero compre-
hendo todos os Nossos verdadeiros Irmãos da Europa , que
testeniuahão a nossa justiça, e que nos ajudão na sustenta-
ção da nossa honra, para honra , e para união de toda a
Monarquia Portugueza ); sim, a ineomparavel doçura de
S. A. R. c a bem conhecida sabedoria, do nosso actual Mi-
mistério, seguráo as vidas de tantos rebeldes; ingratos! que
deverião melhor respeitar hum Povo , poitantos motivos
Acrédor da sua estima-, e do seu reconhecimento! A Ma-
gnanimidade do Nosso Regente he o seu escudq % esta vir-
tude distingue altamente na grande Familia dq| Príncipes,
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Aquelle , qne entre o» Portoguezes he já maior do qne fora
entre os Romanos Tito, e Marco A ureüo; esta considera-
qáo deve enfrear a nossa energia, o nosso Patriótico eottm-
giasmo , para não sermos como os rebeldes; marcharemos
ao campo da botija, seremos coroados de louro , vingando
a morte do Sereníssimo Príncipe da Beira , nosso Patrício ,
nossa esperança , futuro Rei da Monarquia Portugueza ,
ceifado em flor , e victima innocente da mais escandalosa
rebeiliáo ; mas só comidados pelo nosso Sábio Go-
veroo ; só conduzidos por aquelles, a quem accende o
mesmo Patriotismo , e a mesma indignação , que nós
anima.

Lembrai vos, Brasileiros , que este Príncipe nasceo no>
meio das convulsões , que nesla Cidade excitara a Divi-
são Auxiliadora ; devera por isto mesmo ser 'num. íris da
Paz, e Tranquillidade Constitucional; mas a borrasca con-
tinuou, elle foi crescendo entre indisciplinados feros , e

grosseiros insultos , de huma soidadesca insubordinada pelos
seus Chefes. O Ceo parece que não quiz que tanta inno
eencia persistisse por mais tempo em huma Cidade assom-
brada pelo terrorismo militar ; morreo no meio de commo-

qóes terríveis da Divisão Auxiliadora; desceo á sepultura,
no memorável dia anniversario ,. em que o seu Augusto
Avô , o Senhor D. João VI. cingio o Diadema dos Affon*
cos , e dos Joóes nesta mesma Corte r em. que dando hnm
novo espectaculo da Gra&desa doa Nossos Reis, teve novos
e bem públicos testemunhos da nossa lealdade ,. e do nosso
brio verdadeiramente Português,.

Lembrai-vos , Brasileiros , que o futuro Príncipe hcr-
deiro que esperamos , como. tão necessário ,á tranquillidade
dos nossos dous Hemispherios, talvez vendo a luz seja a
segunda victima dessa desastrosa insubordinação; porque he
irjop08sivet que a extremosa sensibilidade da Sua Augusta e
virtuosa Mãe , náo padeça em huma crise tão fatal-, e com
polpea táo penetrantes e tão. repetidos.. . . . Risquemos,, ris-

quemos do numero dos Beneméritos da Pátria aquelles que
deráo cansa a tantos males;; não são Portuguezes de certo
es que se «aboreão com estas desgraças táo prejndiciaes á
causa da Naqáo ; náo pertencem á ordem social sobre tudo
aquelles qne ainda do meio de nos 0 posto que em, despresi-

Ael numero) se afoitáò a ser inditferentes ;¦¦ poÍ3 que cm
taça circunstancias-', o, não ser pela Pafria he quasi o,

msm q«e w* muágo delia ,. e mormente qaaüdo Su*
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Aíteza Sereníssima , Penhor da nossa Esperança , e firmeObjecto do nosso Amor, morreo victiina iunoconíe das de-sordeas da Divisão Auxiliadora.

*<w/ r\ v—/ /"\ V«-/'""¦> W PS \-/ ?S

BfO DE JiNEIR0, N, TYp< deMoreira; sGam ]823i
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REVERBERO

" 'CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

TERÇA FEIRA 19 DE FEVEREIRO DE 1-82&

Redire «t nefiw.
HoRAT. LÍV. V. O0. Ii.

Breve Analyse da Sessaó de Cortes de 18 de Ootü~
BRO DE 1821.

Havendo nós promettido, iK> nosso Prospecto, trww-

crever os Discursos mais interessantes dos nossos Deputados,
náo podemos deixar de transmittir o que na Sessão de 1b

de Outubro , depois de prestar o seu juramento e to.rar

assento em Cortes, recitou o nosso honrado Patrício o «M

«hor Vilela, sobre a remessa de Tropas iLuropeas para o

Brasil, « temores de Independência , até porque elle tem

tão intima relaçáo com as nossos actriaes auccewos. ss Ape*

sar (diz elle) de qoe pedia a modéstia, que no primeiro
dia, em que tenho a honra de tomar assento neste Sobe-

rano Congresso , guardasse silencio , em sinal do respeito,

qne lhe he devido s com ludo , ouvindo faíiar de desgraça-
dos, que pertencem ao Paiz, a que também tenho a hon-

ra de pertencer, náo posso deixar de orar em seu favor

Vários juisos se tem formado acerca .dô estado actual ao
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Brasil , particularmente de Pernambuco . „„u
eonhase da 80a u„,áo com Portugal, e as Tr i

Generaes das Arma* MM , Jn<JLpenoeucia do»

*o» he boa. engano, Senhores. O 
°ffM 

to B^it g°'

rano Counresso » LiWW ... 7 LI!ta,mes a este Sobe-

«mto se présáo , só desejáo ser resid™ „„? í g • f *"*

na de Primogênito» se coníentáo mm ^ ,'a <ra ,8
nao devam, nem soffrem portanto s^rJ "gnndo' *
Remováo-se dentre ell," eZTn * °TQ ™te*d°**
**» limo, .. 

"lajalit 
,e,,f S^SL^T' 

"~
se na. lit!,!idade Brasilica. Se Luiz ZrI foi hi"'-General tem sido muito mâo Govlad?^ 5 o Zi^'

tendo ogtj^ r li88- 1H?n,fflent08 be!Hc08' 1«»*»
ate-se a buma corrente de ÍWm » «nii. =„ 'i»«r •, ;.,; ierro , e solíe-ge onando annarc».

¦seira da eserava-t»ra a* r» 7 J>avio , á mar
ine MrtendSo - t ,. f0*^ da M,na ' ac^^ndo-os de
ÍÍa? 

'f^n^ncia? Independência!.. Caium, ~
]pr»„f 

"/ P a"a de -Rebelliáo-, que em J817

d"l ;w, " agWa °8 malvados a de - Independeu-

d«de8 e deJraeaf í ' * *"* c&riS«m«^em as atroci-

.,„:. „ t,rd0 Preíextos para conservarem a antiga domi-

*<•. i/p^Te' iTi^rv8"""1""68- • *•
«taaa datas sovas prisões ^PreMo' , e eis a

prisões. JSAaa quero conceder ,.;, que na-
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quella Provincia alguns opprimidos levantassem na sua d,

de le.ro? Nao eert mente Lui/LH 
"TT °j^°

A Liberdade comprimida reá^e 1 trlg° 
WBd' 

,Já eXÍS:e'
toura ; e todos os „irlinhos nZ ! 

°S SeaÜd°S' e e8"

ePatbeüco« recitados pelos Deputado, de* ZZlwo Ú4 4

-a. o, W»rM"SP„j; ^„rh™ 
-*" I-**' P*

aSS^í?^^^^
com 1 M tf , ' ep°,S das suas Primonliaes contestações I
lá%faetSÍ ' jUTOn á fete doC*°> • d« Terra adhe! Isao a sua Causa, os primeiros choques, Qm produzirão 'd união orso «scido. da introdução '<£ 

Trop gle! <
íí oi./™ "BrtT*ahr,,te deráo - «•*-« os mlenlos de

Se/e, 7ll Tad°S daS VÍCÍhnas s^rificadaS pelos In-

To£in b! CCHfiarem °S Seus f"íl!»,s destinos. j

!„ Ü; 
VakM' € tMtnotwmo dos Brasileiros; ou de o,,-.

a 
" 0(Jo COi™ "teíprettr o procedimento rio CoUL?quando se persuade q«e com ào baionetas p ^ foX 

'

' Nao ha porém maior sem rnsáo , do ottP »*'. ?«.* Uajaaatad., .„ c«0 ..^i* ^íí.^
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dos Senhores Deputados , supprio as palavras — Jacobinismo* j"¦Rebell-iáo;—- e o mais he , que cá , e lá más fadas ha,
O Brasil , he verdade , que começou a sentir a precisa©
da Liberdade quando a alluvião Eitropea cafundó do xófre
sobre elle o isnuadota de crimes, earregon-o de oppressões-,
e quasi que o esmagou com o peso enorme do Despotismo
e d& Arbitrariedade. Então Pernambuco foi a primeira Pro-
vincia do Brasil , que alqon o grito terrível, sufflbcado pe-Jos paiilmlos , e pelos areabuzes. Porém como disse o Se-
nhor Muniz Tavares sa voz da Independência desappare-
eeo no Brasil, logo que raio» no Horisonte de Portugal
o novo Astro , que tudo illuminou. sr E na verdade , quedeseja vão os mais aecerrimos Democratas do Brasil ? Li.
foerdade. { Como haviáo de assegura-la? Por huma Consti-
tuiçáo. i E que Constituição mais livre, mais cheia mesma
deformas Republicanas do que a Const.tuiçáo de Portugal ?
Escreve o celebrado Benjamim Constant: —¦ que quando o»
poderes públicos se dividem , e estão a ponto de se faze-
Feiti mal, he necessária huma Authoridade neutra , que
laça a seu respeito, o.que o Poder Judicial a respeita
dos indivíduos; qne esta Authoridade na Monarquia Cens-
litucionat, he o Poder Real. Se a acção dos Ministros he
irregular,' o Rey os adraitte; se a acção do Corpo Legis-
jativo vai se tornando funesta , o Rey o dissolve, sr Ao
Rey, continua elle , pertence o Direito de dissolver a
Assembléa Representativa, e de preservar assim a Nação
das aberrações e desvios dos seus Mandatários , chamando a
a novas nomeações, sr Ora , na Constituição Lusitana , os
Órgãos da Lei, e os Fiiaccioiiarias sáo propostas peltí Con--
selho de Estado, e o Rey Bem pôde dissolver, nem con-
gregar as Cortes, e até Hera suspender a* Leis, que-fizerem ; logo he claro , q«e nada mais podia desejar o
Brasil, e que ©s Brasileiros sãs agora verdadeiramente lir
*»:re« ;' logo he livre o Brasil T ainda mesmo debaixo da
DyKãstk -de Bragança y posisso que tem direito-'..a huma*
Consti t ai ção , que no sen Project© mesmo rívalise eom a
cuetosa Obra das, Frankiins y e Wasinghlons , como em
Cortes disse o prechado- Senhor Tavare».

Eb nenhuma parte se descobre esse espirito Democrar
tico,, de que náo cessão de filiar , âi% o Arcebispo ds
Maliíies : e se o não achamos no Meio Dia da Europa y
onde © descobriremos í Se porém chama-se — Independen-
cia-— á opposição honrosa, justar «necessária a claadesv
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tinos intentos de — Dependência , >— então faremos com Paine
huma pergunta: so poder zeloso da nossa prosperidade he
próprio para nos governar ? ~ Com elle mesmo Tespondere-
mos; x não. ir Será hum — Independente ~ (accresceotare-
mos, de nosso próprio cabedal.,) todo aquelle , que disser
C3 sim ; X he hum malvado egoísta , que o Brasil deve
expeilir do seu seio, j Mas para que estas theorías ? O
Brasil provou o contrario com factos ; quero dizer, ergueu-
do muro de corações em tomo do Príncipe , para que
delle não eahisse. Não he precisa muita perspicácia para
conhecer-se , que o Brasil he hum objecto secundário no
Systema de Politica das Cortes de Portugal , e que só o
seu próprio interesse o induz a diminuir a nossa prosperi-
dade; eis a rasão porque :ro Rey até se julga ter abdi-
cado a Coroa se sahir de Portugal, x Não merece o Bra-
sil ser visto e viajado pelos seus Reys ; he pouco , hiima
viagem a elle he reputada hum crime de Lesa Nação ,
que se pune com o perdimento da Coroa. Eis a rasão
porque nos querião divididos, sem união, sem relações en-
ire nós, sem mutua coadjnvação , e até mesmo zelosos
huns de outros, e sempre a ponto de nos despedaçarmos
mutuamente por intestínas discórdias. Eis a rasão porque
disse o Senhor Borges Carneiro x que não está tudo em
querer' a Constituição , e que são necessárias sempre as
Tropas de Portugal para nos obrigarem a querermos as
ordens e os factos, que se seguem da Constituição. Isto
quer dizer em Bialecto claro e intelligivel : que se noa
queria dar huma sorte de Governo de tuíella ,. que seria
sempre vacülante , sempre inquieíador. He do interesse do
Brasil o ser povoado por homens de todas as Naqóes do
Mundo,- e quaes serião em tal estado de cousas-, os qpe
quizessein nelle estabelecer-se ? Pelo contrario, pedia a pra-
deucia , que os Estrangeiros aqui existentes fossem toroao-
do medidas para aproveitarem o primeiro instante de letifár.
os seus fundos, e as suas pessoas. -

Náo he menos para notar, que em todas as Sessõea
em qne se tratou da questão x vir ou não vir Tropas para
o Brasil x sempre se disse: que ellas não vinhão como
Conquistadoras ; qne náò traziáo fins Políticos ; que eráO
destinadas para o Serviço da Praça; que vinhão (disse o
Senhor Miranda) para apoiar as Juntas , e para evitar
.desordens , e para suffoear intrigas; e o mesmo Senhor
Borges Carneiro pronunciou que era muito necessário mau-
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rfar 600 homens para Pernambuco , não n»™ , ¦sms para estar ás ordens da Jaíi(a P^Jil f f^' 'Povo . e toda da m confiança -* M? ! ' eieita Pelo«óes suaves e conciliadorTe^JílL ^ 

T* ^^o Decreto do* Governos" do Bwíl f 
' 

?UMd° 8e ,avro»
njente aparecer essas mesmas forcas f !? JBe8P«'^a-Governo Militar Europeu í oi™ fi -dl8p?çáo de »»¦"«
Junta-. Não podemo/^ fi^ ^ependf„íe da8
theoría. com esta prática ¦ E!?. . aÇa° daíl»eUaS
«andes Thomaz n^'" ^ 

' 
^ 

"^ ° Senhor Feiw
Ms feito depois que, os Povos do EÍ T. !' ~ ,Ue <em°8
«niáo? Náo temos dado noLL df ararão a soa
remos unidos a Nós > f ai n Tf u 

M 
^ ^ os 9»*

aos Povo, do Brasi 
" 

o»t elÍL T'! } No8 ^eedeLc*
governar O nomea e 10 h„Sr-l 

°S, ^^ °8 tóo d*
P«»ta obediência ! ! ) con?edemo l?°/eB,ad" qoe lhes não
P«iem ter, . exce ^^t™*^« «Mribuieóa.
que mais querem oV Rr-.n ¦o/ Cqae gen«™idade !!¦)™ P-a il J£ GoíSíoTiJ ° ^ ^^ de W
( bagatella , bagaieü' *Nos 

í ^ ',°" ^ CO0M eSÍa ?.l.o,MadM condida, a bÍLS f°e „r iu1''" i™*&'í!j í= Ora refiktão o. nn«™ r f * * Panda-
Çóes , e tirem dellas os rln ^^ ne8'a8 ProP°^

Pareoeo fel 1 r ™™UmQS , que sáo o|)VJ £
qn.ndaiX: ~a £ ,1 oT-^ ,° 

^'^ DeP°'**> L^ .'
entrar no üra.ü h p eiX^T 

" ?"', ^ a ^ ' 1™
talvez de Poriuo-,1 1! P'f™mal i *«1 formar partidos . e
a I"^Pen en ^t otfaL7CÍant°S ^fe "" Para
-os Pema^bucanoTonanU maL ! r ^^ ¦*" 

& provar
«« * «a insubordinação 1 r P°ím Pr°duZÍr a aüda*
eocaoecido premia £ L »0pa.? *"**" < cheias do
*>¦ seus maioie „t 

9 * ° Bía811 fôra «««qHJato sua ou
visão guiada TiriJLl ZrT 

"tS*™ d<? w h« »
d" alça,- as m,aô"&~L|rf Cfecfe8 revol,oso^ períea-
fundar de 

"l 
tÜ ££? 

° ^1° 
í° 

8eH *«* < «
¦=cm gí.„eroSa franonwí " ' °E,de foráo ««olhidoa
t^õeS da mais delr.íL' 

* ° 
\ Kcebè^^âaS as demons,

da nossa Cidade i^"!* TÍt"08 ,oniad«» as allnra.

manter aQ LilESTL^Í ^ S°,dadM EnroP«» ? Par*
Criada lie or f Lo^W»cmnal ? O sentimento da Li-
Ma. excitarão tZ rZ^ 

Pdra abafar as ^«^ens ?entre nos partidos e fomentarão em Peruam-
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buco as proscripqóes. Para firmar a nossa união com Por-
tugal ? a Religião, as Leis, a Linguagem, o Sangue,
em fim a publica opinião, náo sáo mais seguros fiadores,do que as baionetas e os canhóís ? Para defender-nos de inimi-
gas irrupções ¦? que injuria ao nosso Patriotismo ! que afrontaá nossa coragem! que desmentido á nossa Historia ! Seráfinalmente porque as Tropas em Lisboa tem segurado aCansa Constitucional (eiles o dizem ) e Tropas se temmandado para Braga , Porto , &c. ? Pois entre uós a Cansa
Constitucional esíá enraizada em nossos corações ; nem co-
phecemos a mais pequena aberração deste syelema em todo
o Brasil; e se forem necessárias Tropas, temos, e eom
muito brio as de S. Paulo, as de Minas , e as do Rio
Grande. Será porque a Bahia as pedio ? porque o Mara?
nháo as recebeo? Queirão os Ceos que eíles se não arre-
peadão , e que o sangue que alli talvez se derrame , não
se ajunte ao fumo das queimadas victimas de Pernambuco,
e não peqáo ambas vingança no Throno do Altíssimo.

. Reflexões-. ,<

Sobre.os últimos Acontecimentos do Rio be Janeiro;

O Eserifor , que pertendesse acompanhar a marcha do»
acontecimentos Políticos , que desde princípios de Desembro
rapidamente se reprodozirão nesta Goríe, decidindo os timi»
doa , desesperando os empenhados na nossa mina , e con-
firmando oa vaticinios dos Patriotas , que os lobrigarâo de
mais longe, teria de lutar sem snvida , não com a confu-
sáo de encontradas idéas (que brevemente se desembaraça-
ráó . pondo-se quasi todas ao livel dos nossos verdadeiros
interesses ) mas com a affluencia de pasmosas circunstancias,
que sem variar a marcha principiada , opprimeai a mente
de quem as considera, para Tetoin meada-ias em seus es-
eriíos. A Opinião Publica vaciilava ainda entre o e«cru-
pulo de desagradar ao Soberano Congresso , fazendo a S.
A. R. huma Petição por tantos motivos necessária c justa ^e o nobre desejo de ser livre na expinsão dos seus' senti.
mentos , no goso daquelies direitos que -mdisputavelrriente
pertencem aos Povos, e no desvio'dos terríveis males, que
ameaçavão de perto o Brasil , se se organisasse o inorga-
nico Governo, que nos decretarão , ese ausentasse o Augusto
Regente, penhor da nossa paz, centro da nossa força, e
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pnoupal é\o da nossa untóo. Náo fclton nesta crise mtemvibro a occasiao «a própria de assentar o8 8««T òcS2sFAemm, com prejuiso do brilhante vôo, oue o SlÍ!deve tornar , favorecido pela Liberdade Con. ituEj ticobem que a Europa „« doara depois de 300 ann12tormentosa existência; dtaemo. «nico bem , po11 V¦onio que po»uimo. no Príncipe , o devemos ? PmmtZcia e nao á generosidade do.-domo» irmãos de SSlambem nao faltou qneB1 períende.se toam a OpinSÍ Pb
»**«.), errada nas «ea. já bem concertadas delifrracÓMe ding..la a fios sinistro» , prometido pro.pSf »ab»mo em que a despeobavào , encantando^ S&do^boius de -. Liberdade , e Constituição - 00m« J? Z!!ceodo a adorado de todo. o. Bra.Heiro.mnao' ptíio tT

tó()'iaL"aíe ab™ »8 Aroma;, Qmaão a8 Arsao pelo. Déspotas. Eráo armado, de ferro 03 novos 7 foims Campeões do Liberalismo ne.ta Cidade; e T por Jnt
S-™. 

haviao ^.acreditado a 8„a doutrina ci^^l
Jjçw* j 

recornâo por fio* _ ultima rasáo do ^^aTMas rilndm.o-se. trabalhando na .ua mesma mina e di'.enganando cada ve. mais a hum Povo livre Sifc 1.aa Patna, zeloso da .«a honra, idolatra da Z Lmq« hdade appiicado todo ao seu engrandecimento e Que
íe^e miibaie. „e provas para se convencer, de ooe todo.o. qoe se opponhâo á 8„a heróica e Coosti acionai Repre«ntaçao, ou que prociiraváo obstar o Sábio, Político e
p.om.norea da desunião dos dous Mondo.; eráo os Syeo-phwita» dessa por elle. (ao decantada Independência • Jrtoo- ioiongo. da Constituição , do Povo» e da Nu,o Ze

d« oELi "a 
Iprá ° de8e»v^vimen<0 da. idéa. , aWnos oferecem os ancceaaoa dos dias I] , e ]2 de ja_eJ'A indignação Patriótica , qBe de nós L anoíéra comi'

aqMlea , que a seo cargo íiahão manter a pa,, ridec^do/ir-noe a ser taxados de exaggera.áo, sé- e-creveímol
SitTt ° quVín,M'e ° «oe "«*»*. ToS«mito embora o .ubpi«Htado De.poti.mo as 8Ua8 grosseiras
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caiumnias; mm crimes não deslumbrarão 6 fulgurante Pa»fnotumo deste Paiz, qHe em cada Cidadão vio'hum defra-Mr, em. cada filho hum soldado -destemido, qne corna asacrificar-se no Altar da Pátria , e da verdadeira Liberta-tie para quebrar as Armas nas mãos dos seus indignos o»
pressores. Quanto pôde hum Povo, quando a Justiça, 6a Rasao o conduzem pelos caminhos da Honra; tonado a
Jjjberüade , esse fogo sagrado , prende em todos os cora»
qoes, formando Imisa só cliamma para reduzir a nada oDespotismo atroador, para os abraaarem verdadeiro amor para«om han» Príncipe , hum Jovert Heróe , que arrebata oposso culto , e a nossa justa admiração!
,. .;. Nio he porém com' vagas exclamações., 6 Pátria -, ÔBrasil , que nés pertendemos recouimemiar ao teu respeito ,„-e ao te» reeeahecimeato, a Pradeüda , o Fator, e a líner-
gia^do Nosso Regente, que vem de ciagir a sua testa coma Garoa da victoria , sem ser salpicada com o .sangue dos 1«vencidos.' he eom factos ainda recentes , que o apresentâo
preferindo o commodo dos seus Povos , aos mm próprios«omBM>dos ; iae eom testemunhos multiplicados- de huma ae-iividade '-« de huma energia superior as nossas expressões.;
lie cam bênçãos, e com sinceros elogios dos mais. cordatos \
.Estrangeiros , .pela acertada escolha «te hum .Ministério -,
justamente conceituado na Opinião Publica; he por lúikm
«om a reunião de três grandes Províncias „ que u' Eüe ., e
«omnoíiço , reconhecem hum centro necessário para gloria q
íraaqiülidad.e .desie ,Reino;, que se ascenderão de haiua.no- I
hre indignação , pelos insaltos aqui projectadas contra ©¦ seu
Decoro «nossos, Direitos.; e-. qfte uvandárá-o apressãda-sente
»s seus Bravos., para repelür pela força o qae já ,se eaa-
fiegnira pela prudência. Era quanto viverem na tettlbrati-ça
dos Brasileiros -todas «stas provas da grandeza d'Alma, da
elevação de Caracter ,- e .do Amor do .Príncipe pára com' §
ffloSco , não -seremos criniinados de lisongeires ;. a justiçadirige-a nossa penna; a publicidade auíhorisã, as bôsps ex-
Ipressoes •; e<a ingratidá© só pôde agradar aos que pouco ¦ §«se iníeresião pela gloria áo Brasil, Nós escrevemos para-os -verdadeiros Amantes do Nosso Paiz, e da Nossa He-
roica Nação; cem os outros nem podemos contar, nem de-•temos temer. '

Mas ,se àos recentes acontecimentos .nós «olhemos a cer«?
•teaa , do. quanto pôde a Força 'Mora! deaeavolvida noa
Bovoe pelo eooheciaieriío dos seus Direitos, e cia saa-j.asj'' 

q 'à .. i
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i\ç?i ; se es ia 'Força ssrapre Fesp^iíaveJ , mormente rins Go»
ví-hjqs Coi)3íifticiouaes , he a mais verídica expressão das
vuittadts reunidas para o bem cfe Iodos, debalAí , ilebakle
sp enfurnará o Despotismo para h?van!ar-8e da sua queda,ai..da íiugiíido adla-air á Noesa santa Causa',, tal ven para
jrcur-nos Kicaníofl o» som no da asssa tão desejada tranquii-
lida de. O Motjsiro já não tem Armas , com que de hovq
üos combata , nem laços eaai que tsísds earedar-aos. £
serão para. perde rem-se- em feura sé mo-mcnta os sustos , as
vigílias» os iacomraodos, e o sobre eníhasiasmo cie quasihuffl íiiez , eai que iodos os briosos Habitantes cies ia Pro»
linda , iodos os Bravo* da primeira , «egooda , e terceira
Linha , possuídos de hnnt- t-nesmo zelo , e de hum meptr.o
Paíriotiani© « se- mostrarão pwrat-e» a encarar atrfM a morte
ilo que a escravidão ? Cumpre ler no passada o que nos
éeve sueeeder no- futuro ; a pratica aproveita muite mais
que a (ho-aiia i; oa antes esta deve emanar íiwq-nella , **para
não ser íaiisve-l ; costra faclos não vaie* argumentos, e-
fie esíes axioraas fossei» ir-ais. at-tendidos- no Soberano Con-
gresso ,. os Ha-bi.aiiics de- Pernambuco na» se íeriao voltada
ás Arma-», para cie sovo libería-rem se do Despotismo Mili*
lar. Sigamos poría-nto os dietamen <!a Prudência, mas'«era
resvajuniios tto caminho da Hícegsaría subordinaç»o ; o «osso
exemplo- ehamará de certo a nossa reunião , á grande asso»,
fiação B?aálrca , os? demais Brasileiras, que- talvez tenháa
sobre nós fitos es seas .olhos e as soas esperanças , parast; decidirem «m hama Causa ioda, CeostitíveiciBai ,. e ioda;
jproveiiesa á Nação.

Seja-dor percriéüdo ainda aceresceatar mais rigumas pa-'lavras., q«e o zeio da Paíria nos anraaca-, e que a nossa
klri liberdade ás escrever escudará d» rfi&ledieeac.a-, quandotsia. iaípíiíe veaeiiar o nosso Patriotismo. A (jpksiáo Publica-,,
que ,áÁdifficijji.ogament« se adquire , pente-se com facilidade-,
a «is veae« esu peucos momentos , qnaudo se lhe sáo ap-
plka aquella outriqáe qse a «leve coaservar em beneficio da
Causa cesi)m«3th. O Eu^hiisias-rao fie liunia exaHaçào dos
espíritos, qtie- pr.oniftir.-eme se abale, faltando lhe o- esti-
nus!o , qsie o produzira ; lie mmio Raiarai depois <íe boo
toíaas borrascas , o. repriaso dfts- q«e- h.*ia-ráo cora ellas^
ii.ii.-ic? esle regüíjso será vergonhoso e até prejudicial , se poripik tua, sirnsciiiraios a perder incautos . o- que ha-viamos ga-
fflhado com suores ,, e cosi? fadigas. Náo se julgue que cota
esías í.-,'í|)ressoes me dirijo íiaua-iueaíe ao Governo para q-ue
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ausíente a confiança adquirida pr ianloe desveles; lambem
eóíi temos obrigações restriclas a este respeito ; ee elle tra-
baiha por nós , corno i;áo podemos dnvkk? . i;ós devemos
trabalhar por elle . porque desía e.orrcspoPíSrueia n-psce a
perfeita harmonia . a pe vieil a 'reunião , <? o ;j;<khor bcpn de
todos. Os «íicrinVtos que se íaiipm pela Pátria uniica. se
perdem , quando Pilotas adestrados rondu/em a Náo uo
Estado; o que se applica á perfeição de-hum todo, rt-par-
ie-se pela perftiqáo de iodas as suas partes •, ajudemos o
Governo tias presentes cniicas cireunsíancias , e elle «iten-
dendo ás nossas representações liberaes , e até aos íio,».'?os
conselhos se forem justos e prudentes , fera verídica a sua
bem conceituada vigilância , a sna necessária energia , e a

Coruiíspondkxcía.

Sors, Redactores,

Todos nós presamos trazer diante dos olhos o que
areamos , oa pelo menos o seu emblema. Povlngal já de-
creíon , e levanlon durável Monumento á sua Regeneração,
e o Brasil nelle náo falia! Este fogo sagrsulo devora iíoüsos

peitos ; e náo. fazemos delle hmn deposito tommum .. so-
bre caia pira vamos todos (33 annos reaqnecer a ma o coipí
me prestámos o santo Juramento de mamter , propagar ,
«< defender até o ultimo suspiro a nossa honesta Libt-níude 2
ííiim aitar venerando , a cujo terrível aspecto deeaeomçõe
o Déspota,, e se reaninse o''Leal Patriota! Hnsna pedra
notável e desusada , em cej&s lisas faces se eteruise a me-
moria sempre meiuora\el da nossa transformação! Ah!
(JtH-.ii senão os publicos Escritores . estes ímerpietes do
nnanime voto porá em movimento esta pesidnla , ijoc s6
espera a mão motriz ? E náo sí.rá para v r. ra m. gloiio-
sissimo , q»e da sna pemia desleixe este nobre n;.pu>o ?

Parece q?:e cada Píovííícííi deve , e quer marcara Síkpoca
em que aceordoo: mas parece lambem que todo o Br:i«l
deve e qncrerá ssaqüelie ponlo central , que se destinar

para a.eoadnuiáo dos seus representantes, c permanente so-

lio da sna Regência aeteader hum foto vestal oude todas
as Províncias mnlmiweiile enlaçadas ackfti ku , calw , e

perfeitamente ig«ai beatüteada , c conforto.
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Qne falta pois Siírs. Redacto.res ? Hum 
'Cidadão 

leal

que sacrifique a este troféo os-preciosos momentos da sua
existência ? A1 porfia elles correrão, se v v. in m. os desa-
fiarem. Curtas despesas serão precisas: htim Povo Coqstf-
tucionftl sabe ser nobremente econômico. Quem dará o mais
simples e nobre plano deste Monumento? O seu nome será
tão durável como a mesma penha. Está batendo o Dia 26
de Fevereiro, e o Rio dormet E os seus Escritores silen-
ciosos !! !
- / Rogo-lhe queíráo levar ao seu Reverbero este pequeno
despertador, que fará de certo que nossos Coiapatricios de-
senvolváo seus tâo liberaes sentimentos.

Sou seu venerador.
v_/ ,-v \-y r* <s
rv \~/ fT\ W r*\

Serão precisas mais expressões , será mister maior es.
forco para acceuder o fogo patriótico da honra, e da vir-
tu de tios corações dos. Brasileiros! Sei piá o , aecuaado no
foro de Roma , sobe á Tribuna , e diz aos Romanos: sHo-

je Sai Mm anno qae vos Ivfèi de Carthago : vamos dar
Graças aos Numes. ss. O Povo o acompaaha no maior ai"
dor da alegria S . . .

Brasileiros! o Dia normal da vossa felicidade está a

ponto de reapparecer, e vós ... ficareiS estúpidos observado-
res ? Brasileiros! Brasileiros! ':;'¦• .

Pag. Lín. Erros.
174 me que
. . . . . . -15 muito
118 37 Bate

¦No-nosso Numero futnro transcreveremos a outra Carta
que a com pa filiou a acima transcrita , e faremos as nossas ob-'servaqòes. 

Somos Patriotas: amamos a verdade, e náo te-
«lemos a intriga.

Em alguns Exemplares deste 
"Numero 

lia os seguintes'"';'¦ erros: '
* - ¦ >_ *

qwe - me
qne muito
Bateo -

Rio de Janeiro, na Tf p. de Moreira , e GkcM 1822,
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REVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

TERÇA FEIRA.26 DE FEVEREIRO DE 1822.

Redire ait uefas.
Horat, Liv. v. Od. it. *

EXTRACTOS DO CORREIO BRASILIENSE.

CONFUSÃO BE PODERES.*

Decretarãoas Cortes, que o Príncipe voltasse do Bra-
*H para Portugal. Isto náo he das attribuíçóes do Poder¦Legislativo: porque se o Príncipe se considera como hum«itnples individao particular , às Cortes , como Poder Le»
gislativo , nâo tem direito de mandar, que nenhum iadivi-duo resida nesta, on naquella parte do Reino Unido, oufora delle, se isso melhor lhe convier. Se o Príncipe seconsidera como huma personagem publica , como exercitan-do certo emprego nacional , então ao Executivo he quepertence o determinar em qne, quando, e onde tal homem
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publico deve ser empregado. Caso os Minis-fros não empre*
gassem esse homem publico no logar mais conveniente aos,
interessa, da. Nação, então as Cortes facão effieaz a res-
poasabüiílade da.'Ministro-, mas náo lhe conopeje ordenar o,

«orno o indivíduo, deve ser empregado,

Constituição..

Já tiVetíioroccasiáo de noíaí , que a R.ev©Iuçâo ("Por-
twgneza) hia tomando mais Democrática tendência do que
ao principio se atinunciára. A frase que se «sa he de Sys-
tema Ctastitiieional: esta expressão he imprópria , porquês-
Constitucional pôde ser qualquer Governo que se regula
por huma Constitui çáo. Dizemos què o próprio nome , que
se deve dar ao Governo, que em Portugal ise vai estabele-

¦ tendo pela pratica,. e seiadica formar ua Constituição, he-
e de. biwna Manarchia Democratfea, é esta segundo o in-
vento nioderiia , por via de RepreseataçÃ©», Gomo esta pa»
lece ser a tendência da Revolução ,, ou, por outras pala»
vras, <es desejos dos bomens, que tnáfís influelm nella, as
questões prineipaes sobre a Constituição se reduzem aatu-
ralmenle a examinar nessa mixtHrá dte-SMcM*arehia, e De»
mocracia, qne parte de poderes poliíicos &<& ha de concedei-*
a hum qn oatro ramo. Huma vez adaptada qualquer for*
ina dt Governo*,h« pteeiw, para elle is^ manter qut to-
da a Legislação conspire ba mesma tendência , e tanto?
mais precisa he essa baiwoaía nos Governes mixtos , aon-
de já essa mistura; be fiota principio- de desunião. 0 Go-
veino qws se está formando em Portugal tle huma Monar»-
ehia Democrática Representativa , posto, que lá se eonten»
tem de ehai»ar.-lhe; peto termo,, -vagei¦ ,d«i:jG-©*;eniQ Constitu-
eional. Dijemos pok qne se qaizerem fazer esee governo.,
permanente , devem as Cortes adaptar toda a sna legisla--
fáo a esse, principio^ Parece-noS que a parte que o Monar*-
eha tem na Constitaàfáa * se lhe iimiéa raa -pratica*,.- e sa
anaulla; de todft na theoria, quanto á parto, legislativa.

.-, Na Sessão 222, 223 , 227 se examinou o importante
ponto do Veto de El-Rey , e se redaak) a decisão da*
Cortes a ipie El-Rey seja oMgado a dar a sua Sancqáo
As Lei», e ge a náo der publicar, se-feão ms L*eis ,-, e serão
válidas sem eiia,. Dizem©» que se o a formação das Rases
áft- Constituição , (qne indicarão hum Governo, Monarchic©
Democrático, se achou conveniente fazer as .Leis. degendentr
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íes da Sancçáo do Monarcha , isso só podia ser pa» pòr
hum freio á precipitação do Poder Legislativo: determinar
agora que o Monarcha seja obrigado a dar essa Sancçáo , .
he destruir todo o beneficio , que dessa Sancçáo podia re-
suiíar. Se porém na distribuição dos poderes , se assenta ,
que as Cortes sò de per si devem faxer as Leis, sem de-
pendência alguma do Monarcha , o decretar essa Sancçáo¦
forçada he huma formalidade peior que desnecessária; por-
que deixa no Estado numa sombra de poder que não existe
na realidade; e não pôde servir de outra cousa mais, dò
que suscitar discórdias , huma vèz que haja diversidade de
partidos no Ministério , e nas Cortes. Não entramos 0á
questão qual dos dois expedientes he 0 melhor ,• mas dize*
idos qae se devem adoptar medidas coherentes ; se as Corte»
devem ter exclusivamente o Poder Legislativo e sem coac-
qão alguma, não se dê o --Veto <- a El-Rey. Se porém
Él-Rey tem de saiiccionar as Leis , faqâ-se eficaz essa Sane-
ção, o que só «pôde ser, dando-lhe o direito de deliberai
sobre o que faz, e por conseqüência, de negar essa Sano \
ção. Se a Saneqáo do Rei, he huma formalidade , fica
inútil; e tudo quanto^ he formalidade inútil na Constitui-
ção he pernicioso, porque nella não deve haver nada indiP.
ferente. Dizemos pois , qne nao he este o meio de couser*-
var a fôrma Monarehicq Democrática , quando se abre á
porta para a parte Democrática absorver todo o podet
político; e se o que se deseja ne estabelecer huma Gonsti-
tuiqáo Domoeratiço-Representativa , então o poder Real,
ainda tal, qual se acha , he incoherente com essa fórmà
de Governo; porque só pôde servir de eropecer-lhe a mar-
«ha, e não de a promover. Em huma palavra , quando
as Cortes fizerem tudo, » fôrma de governo he puramente
Democratico-Representativa , e então o Rey será hum ele-
mento desnecessário na Constituição. "'¦ •

a a Liberdade da Imprensa.

A Lei da Liberdade da Imprensa he hum dos maio*
res embargos , que as Cortes podião pôr á liberdade indivi*
duala* e com effeiío tal he a qualidade das pessoas que temi
sido eleitas para Jurados ,, que se diie em Portugal , que
oeniutai Escritor, que lhe cahir nas mãos, tem a menor pro-
babilidade de escapar, e como deiles depende a classifica-
ção do crime , está visia a arbitrariedade que se lhea concedei

r %
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¦C-BBESFONDENCTAÜ

Sfirs. Redactores.

Etiàm si fiaetas diiabatnr orbis
laipavidum ferient raios.

. No presente tempo em que todos devem contribuir com
,©s seus cabedaes para a reforma do, nosso «.rasado Tem»

pio, que muito he que também eu como a velha do Eva_.<-

gelhp entre com ©meu seiíil l Pequenino em si mesmo , este
só- poderá ntüisar ao, grande aggregado de alguma Caixa
súmptuaria, e por concomitância-, ajudar, a encher.

Com o Dia vinte e seis de Fevereiro de 1821 levao*
ton do túmulo a trêmula cabeça a nossa definhada Liher«
dade; a 9 de Janeiro deste , começou a soltar palavras,
que até então só di_ia assustada, e balbueieute. Mas coma
s»o innnmeraveis 08 male»que a opprimem, ella só accu.a
©_ que no momento , ou ua mes toa variação da convales-
.eenca mais a mortiScio. Assim vimos - e ouvimos, que
de 9 a 12 gêmeo , chorou* as. sizaras , que a seu corpo amea-
cara o Soberauo Tribunal das Cortes pelo. Decretos de íe-
vocaqáo do Prio-ipe Real , e ©rganisaçáo de hum nova
<?ti«irgítiii?ii'Í9r Governo: e de 12 em diante altamente tem,
clamedo contra as convulsivas angustias , que em seu pro-
prio .estômago, causarão certa» víboras ,.; on bkha. , que

Ue.do cliupado, o seu müh&t cbyjo , gordinhas,, e anafada»,
¦.aemçárão a picar-lhe o seu próprio coraoéo. Felizmente
hum drástico forte as arrojou ao baixo ventre, e outro as
txpwrgará. Eu nào preciso» descrever a v y. m m. o triste v
e'deplorável estado a que esíá reduzido este roisero cada-
ver; nenhum membro deixa de soffrer mais oumenos j>.Qa
dridão: hu»s carecem ferro, fogo ontros , e outros com a.
nossa, qaiça da terra, se hirão curando* E' como nada disto
lhes seja novo , Sfii». Redaetores , e eu os creio bons filhos,
da nossa Pátria , da nossa resascitada 1 berdade,, rogp lhes
encarecidamcnte v qne j|t que por si mesmos não podem*-
.usperider , nem erradicar males íâo doloroso*, queiráo di--
gnanieníe seguir a carreira, que empreheodêráo , mani*
festandoos. O publico he bom Medico de taes enfermidades»
A litigoa da Pátria, he a prenaa. Entremos- em matéria. *
sejas3Q.oar íeaes.*, )
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Saberão os Siirs. Redactores , que este seu criado he

talS de Parocbia, que ( permiftao ^tedhe^a
verdade ) algum tanto com isso se empaveza , e talvez tom

tZ ma" Mo cá para nós , porque estes amigos nem to-

3T.oda -ürem , q«e a im lhes bata Ircxcna ao, o hog

Assim iuibuido, faço com os botões da m ,1,a ca mm o

seguinte raciocínio: corre-de plano, com o devido rç.pe o

aol Sfírs. Corcundas , que a. Soberania reside oa Na ao

Povo , ou totalidade dos Indivíduos sociaes. Os Lieuorea

8áo os seus mm primogênitos, que segundo a Le. de-

vem gerar, e acrisolar os Deputados, e demais Membros

lüvo! da Sociedade. Logo, estando estes Eleitores em

Commissão, e exercício legal , jamais devem impunemente

ser 'menoscabado», para nada mais dizer.
Acontece porém que em dias de Deaembro discorre por

toda esta Província bom Officio do 111. Vice Ouvidor da

Comarca-, chamando todos os Eleitores a esta Capital.

Muitos com medo da Hygiene tomão vom.tor.oa , e pur-
gantes; mas a maior parte obedientes á voz da 1 atna ,
I quem devem sacrificar fortuna, e sangue , concorrem

diligentes. Decorridos porém alguns dias, sau despedidos

atrás da porta , e dizem ^e o* 111. Magistrado , para os

não incominodar , incumbira alguns que o iorao bajular:
- Digão aos seus Collegas , que se voltem , porque nao

sáo precisos. = Ora digào-me , agrada-lhes esta marra ? < Nao

lhes parece ainda hum osso do Despotismo, que nos dao

a reer> ; Huma falta de polidez , gravidade , delicadeza, e

respeitosa attenção com que as authórMadea devem tratar

os particulares, para estes aprenderem a trata-las como de-

vem? /Não acháo que esta corda para atinar com aquelle
afamiré, que dá euphouía ás bases do nosso concerto, deve
subir mais alguns pontos?- Eu, e os mars nao viemos aqui
como particulares , mas como Vice gerentes dos nossos Cens-
.ituiutes, em huma Commissão publica, e de minto peí=o ;
porque aliás náo abusaria o Magistrado da nossa pacicnc».
Dizem que já rompera o dia , e nós seguimos anda-cube»
tos de trevas!.. Digáo-me , Sfi». Hedactores, alguma cousa
a este respeito . para eu me poder desculpar lá com os
meus Constituintes da Roça, que v v. n m. bem sabem que
he gente desconfiada, e de más ventas: e o tempo nao
«orre bom para nutrir-desconfianças. Quem ama a itmm
não faz desconfiar os tens Collegas.

Se he por despreso que aspa aca tratarão%-imuito me
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gensibilisa: se por descuido,... bravo, qne Ministro! Se
eu for novamente convocado , e cá náo vier com os de
mais ¦ merecerei castigo á luz de huma Ley Constitucional?
Faiiera , Snrs. Kedactores , senão denuncia-los-hei por indi-
grios de manejarem a íiogiia da Nação : Se têm medo ,
larguem o posto, e mio occnpém as Imprensas com mate-
rias , qae muito boas em si , não frisão com o tempo , e
lugar. Nós precisamos de Escritores vigorosos, destemidos,
kaes , e Constitucionaes até ás unhas. O perfeito Liberal
guia o espirito publico á subordinação, á união, e á tran-
quillidade-, mas também não deve poupar abusos. A matéria
que lhes ofereço , não he minha , he da Nação; e v v. m tn.
tem nelía íaoio como eu , visto que também são Eleitores.

Mais: oo dia 9 de Janeiro dá a Câmara desta Capi-
tal o mais acertado passo , qae a cobrirá de eterna gloria :
más esta Causara , com os Homens' bons , e Eleitores da
sua .jurisdieqáo fallou pelo seu Povo, e só interpreiativa-
mente pelo total da Provincia. * E náo acháo v v. ua m.
iítdecoroso consultar interpretes , e despresar os authorés ori-
giuarios ? Estamos nós ainda naquelle tempo em que as
glosas, e eosnm cata rios valiáb mais do que a Ley expressa ?
A 9 fallou a Câmara ; .a-*25 . juutarão-se os Eleitores. .jSe
toe qae elles são alguma cousa, e nelles, e náo nas Ca-
tnarus reconhecem as Cortes a unidade , vontade , e Sobe-
raaia dos Povos , pa a a escolha de quem os deve reger ,
e governar, porque rasão os não convocarão para que em
Auto solemne ratificassem o procedimento da Câmara ? Aqui
ha mysterio: se ha mysterio político , e tenebroso , ha ini-
quida.de , porque só esta foge da luz.

Eu me reputava sem poderes para crear o novo Go-
verno, ordenado pelas Cortes ; por quanto só julgando-o
como o melhor bon meu , e dos meus Constituintes,,por
huma Epichéia- , nisso poderia entrar , se he que podia.
Mas para reclamar a persistência do Príncipe Regente oeste
Reino , e contra o abysmo de males, a que nos levava a
iastallação do decretado degorganisador Governo, authorida-
«de , e poderes tinha , filhos, da própria natureza e Ley do
nie-u bem ser , da negativa de poderes para o avesso, e da
publica opinião sempre soberana , quando maiormente se
casa com a intrínseca combinação dos ôbíectos tratado?.
Impossível lie que. tal -escapasse á penetração dos nossos
Videntes : mais impórisivel que ( dado. mesmo algum receio
filho da pradsneia ) elles ignorassem está. opinião .publica •
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lão balanceada já a nosso favor pela, faíscas de 
jj»» 

*£•

t-a Prensa tinbáo saltado. Digáo-me , Sfírs, Redactoresca ntuB» -" íHííiHp i haverá por ahi aindavv Mim aue sao ca aa Liaaae , < tinvcio p«"
llluZ roda velha, qne empaque a boa ordem da nossa

h."nn«riei Machina Social ? ¥ v m m. bem vem que u

como novata, toco estas feridas mulo pela cntia , para que
w mm., como veteranos , enterrem a sua tenta. Itogo

portanto a v v. m m., qne mandem inserir esta no seu

Reverbero, onde espero ver satisfeitos corrigi, todos os nos-

sos Collfgas. O seu Impreasor he o men Confessor político,
a quem descubro o meu nome, para jamais appawcer, teia

a necessidade imposta pela Ley«

, Reflexões»
' ¦"¦ 

' 

>'

A Sessão do Soberano Congresso, de 18 de Outubro»
de que já tratámos no nosso N.o XV. continua a ofcre-

cer-nos matéria interessante para as nossas Reflexões, IN o

ealor dos argumentos que alli se discuti ão, sao notáveis as

seguintes palavras do Senhor Moura = Em todas as alte-

rações, que tem os Povos tido , nos tempo* antigos , e

modernos, en não considero senão indivíduos de Boina par-
te * a massa geral da Nação da outra ; vontade de Iram »
ou de poucos , vontade de todos, o» da maior parte. Lo-

go que a massa geral da Naqào „ ou de haar Povo asso-
ciado no mesmo Império, quer huma alteração , debalde

lie que os indivíduos tentáo oppor-se a esta vontade. Neste
éaso haia muito embora persuasão , porém nada de força.
Eis-aqui a liberalidade dos meas-principies. Se me constasse
eue a Provincia de Pernambuco queria independência . quero
dizer, que todes os seus habitantes queriáo hum governo
separado , eu era e primeiro qne havia de applandir , e

que havia pugnar no Congresso , que era im político , que
se mandasse tropa, em rasão de obatar , on prevenir a
sua vontade "¦- o contrario seria querermos ser liberaes so

quando eonviesse aos nossos interesses. „ Nesse caso . tal-
vez que eu até votasse que merccíão ser apoiado» ; porque
a vontade geral be a qse deve prevakeer ás vontades par-
titulares, e não tèo as vontades particulares^ que devem
awvalcaer á vontade publica e geral de luma aggrega.qao
de indivíduos com vontades ignaes. s Estas verdades tarai-
nosas, qne formão as bases sobre que assenta a -defez-a' da
Revolução de Portugal ,, teta a mais frisanle applicaqáo ás
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circunstancias actuaes do Brasil. Agora se offeréce ao Se»
nhor Moura a mais feliz opportunidade de sustentar a these
que estabeleceo. Já náo he huma Provincia . são quatro
das mais interessantes do Brasil (e brevemente serão todas
aquellas , que tiverem sentimento d'honra Nacional ) que
reunidas clamáo contra as instituições illiheraes do Congresso ,
contra os Decretos de recolonisaçáo, degradaraento , e escra-
vida o que lhes fulminara : epenaí se encontrarão ainda nel-
Ias poucos dissidentes, porque em fim até no Ceo acharão-
ge espíritos rebeldes , a quem nâo pôde conter, nem sa-
tisfa/er a visáo beatifica do Eterno. Mas quanto desconfia-
mos nós de que a pratica abérre das theorí?s , e que ao
chegar das noticias do Rio de Janeiro náo exclamem alguns
dos Coriíees do Congresso , inimigos do Brasil , como ex-
clamou oa Sessão de 8 de Desembro do anno passado o
Senhor Castello Branco, chegando de Pernambueo a noticia
do embarque de L*uiz do Rego, e do memorável Batalhão
dos Algarves , cujos passos quiz nesta Corte imitar Jorge
de Avilez , e a Divisão de nefanda memória. Este homem
táo recommendavel no Congresso pela liberalidade , e força
de seus dkursos , prorompeo nes^a oceasião nas seguintes
palavras: =: Que era chegado o tempo de sé conhecer quaes
tem sido as intenções de Luiz do Rego , que bem se vê
agora que elle foi sempre Constitucional, e que tem defen-
d.ido constantemente a Causa de Portugal; que Peniambu-
co a estas horas terá talvez proclamado a sua independência.,-'
e que a não ser o blm da pátria, deveria aquella desgrac'
cada Provincia abandonar-se a si própria. Qae em taes
circunstancias náo ha remédio senão oppòr-se ao partido que'loucamente abraçarão aquelles Povos com a força que es-
tava a embarcar segunda , ou terça feira, e que deve ir
munida de todas as instruceóes para assim praticar, ss

Ha certas occasióes em que a verdade escapa aos es-
tildados esforços que fazemos por occulta,-là .* esta lingoagem
do Senhor .Castello Branco, totalmente dissonante da que
transcrevemos do Senhor Moura , está bem em harmonia
cam os procedimentos anteriores do Congresso , queremos
dizer, com a declaração de que ou vio com especial agra-
do a falia de cumprimento , e congratulação que lhe diri-
gio na Sessão 222 o Commandaate Naval , que hia para
Pernambuco , oa Sessão 224 o Brigadeiro Moura , e final-
mente pa Sessão 242 a Offlcialidade do Batalhão N.° 4 ,
destinado para esta Corte , cujas arengas acabaváo sempre
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«om o protesto de 
^^f.f^^í Muito erradamente obrto

mafsCer-se o Systema ^^^'^^ ootras fnncçóes
as Cortes- quando ^"^"^X deviáo lembrar-se
que náo se ào prompta ooedienc a . ^.^

q„e ellas tam , po«l»e °J^LJS a anthariaadé

t£o%La to Corte. . -.-«" ,, 
Mm. ° Bra,il .tV»IS = *Í-M * l>"'*J8a',' *

só expressão , que «gBlM?*™ 
7nomenío , que elk reflec-

SnpponhHWt porém , por hum 
^"^-Via : " E«

ti/do, e «atentando as ""«"^T "«ou 
obriga.

lenho huma joven . «numerosa Fa-nta , aoe Jh,

<k> a saitedUr, e cujo cuidado ip deve «»w 
M geBào

,« o de h«m poder remotov * q«m£^J^ar des.
opressões , e que «Hrmamettle me que«a reo

iraindo a minha Cathegona . annallaado os 
jmmiruiuuü twjnro 

precioso que eu possuw . a i>«
e roubando-me o ™mmo Pre caracter de
furem separou-me delle por ocaha** » N 

áo
habitantes, producçoes de solo .. Eu *»»

independente. „ Perguntamos 
J^«J1^^ ? de

gal de obriga-lo á força a ac«d" 
^las por Procoosules

Mandar cohortes Preteriam*, G9™~ 
/^ (,iscordia ,

atrevidos, e independentes semear ah.aa», á

quasi ao fim. Alem üt qv-_* -iJi-fadto pelas ©o**

t,as._. ^ s _ riri0i,;„;t} <¦¦¦ de otw as Iv.acee» nao sa»
estabelecer o out*o pn»c.pu» «M mlih®enío

propriedade de aingnepi ? „ O LiLej i*. ^

L almas nobres ! tn es o tntfiur ba.* q..«r.te -r

Mão* do Eterno; nas tu «MB* é, o-J a*, guando oUtxc
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«âda nas pontas das baiouefas. Louvor-á aqtielle, que tãa
bem soube exprimir os nossos votos na Portaria de 17 da
Fevereiro! Príncipe ! mais hum titulo á gratidão do
Brasil!

Nós dissemos no nosso N.° XV. , que se no meio dia
da Europa se náo achava a Democracia , não sabíamos
onde acha-la. Dissemos mais , que a Constituição Lusitana
estava chêa de fôrmas Democráticas. Muito folgamos de
encontrar estes sentimentos no Correio Brasiliense , e porisso os transcrevemos , persuadidos de que elles agradarão
aos nossos sensatos leitores. Diaia Neeker aos Membros da
Assembíéa Constituinte de França .3 Náo ides bem: a po-siçáo do Rei he intolerável; e o Estado he qne hà de-
noffier ainda mais, que o seu Chefe, sr Todos os grandes-.Escritores de Política Constitucional confessão , ensinão , e
cia mão s que o poder Real deve ser sempre o moderador-r
o arbitra , o fiscal dos outros poderes i só assim pôde a.maehiua conservar o seu justo equilíbrio : Hum Rei qua«e náo contentasse com o poder concedido ao Rei de- In-
glaierra , não seria digna de reinar; mas ham Rei despo-
jat-iG do poder neutro qne deve moderar os outros poderes>uão pôde por muito tempo reinar.;s Ou trata-se de Mo-narchia Representativa, ou de Democracia: cumpre que noaentendemos; e toca ao Congresso desengana r-nos : porque-aos amamos a liberdade, mas aquella liberdade que reúneas vantagens da virtude , das lmes philantropjcas , doasentimentos religiosos, e da Dignidade Real.

VnbhwM* nesta Corte o Decreto dè S. A. R. de Í3«* aevererro, para a creação dos'Conselheiros de Estado»
Fio» Eleitores das Parochias: este Decreto obriga-nos aa fazer algumas reflexóea . que «'outros tempos quizemo»puülicar , e porque longe de encontrar, o- acerto desta ne-cessaria medida , em que tanto se manifesta o desejo ar-
a f Íi ??. 

tei" °„1>ÍK! A"g'J8t0 Priatil!8 de a^la«- coma felicidade des Povos, que se lhe csniiárá.o,, ellas podemaugmenta, a BC8sa representáo, ou pelo menos restabele-
dLilD0Ma 

Pr,ucia m ^o de população de que fora
PoT cq"a i SC aome"ráo os "<»*» Deputados para-«.les. 6eánm,«. o que se oídena ao Panaf. I. as Provi

as
ia-
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tto que dáo quatro Deputados devem dar Itnm Conselheiro
de Estado; de quatro a ouio , devem dar dous j e de otofto

para cima três. Ora , quando lemos as Instruções para
as Cortes , impressas em Listo» , não podemos deixar de

perceber que fora alli muito particular intento aapplantar
os votos do Brasil com os da Europa , porque ordenando-
se a nomeaqão dos Eleitores por hum senso anterior a

guerra , e ainda assim mesma determinaado-se qne nunca
fossem menos de cem, fica\a claro o desejo de maioria asse-

gurado com todas estas cautellas. No Brasil nem havia ,
nem ha hum senso exacto; poderíamos perguntar, náo será

justo arrogarmpnos o mesmo Direito para apresentarmos ,
pelo menos cem Deputados em Cortes como os da Europa
apresentáo? Houve quero lembrasse a questão: iodos teme-
rão fallar, porque ainda o motim da Piaqa do Comii.ercio
assustava os Eleitores congregados na Salla do Theatro; e
he certo que podendo a Província do Bio de Janeiro en-
viar mais Deputados só apresentou cinco, e dous Substi*
tatos , com escândalo doa qne sáhiáo que era maior a sua

população. Parece que huma mão occulta traçou de pro-
posilo o plano do semo, de que então se usou. Ruas bete*
ve em qufe se não tomou o nome de huma só pessoa , ou-
trás , em que se passaváo casas e casas , outras e_n que
até de hum negro á poria da Rua se tomavão as pensas
informações, que elles daváo , como podem dar estúpidos
escravos: Capellas Curadas , ou novas Fregoeuas náo ii/_e-
rão Compromissarios , nem concorrerão á Igreja Mái, como
por exemplo a do Rio Preto em cima da Serra, e tudo
isto em prejuiso d _ nossa Cansa , e ra desdouro da nossa
Província. Agora porém que já o Povo sabe, que quando
se toma a rol náo fie para reclutas , como em outro terá-
po , agora que temos de escolher os nossos Conselheiros
de Estado , segundo a ordem do Nosso Regente , parece-
nos que em quanto nas outras Provincias se fazem estas
nomeaqóes , aperfeiçoemos nós o nosso senso por hum mo-
do fácil , e o mais próximo da exactidáo, para darmos
Ires Conselheiros em vez de dois, que paia tanto chega a
noaRa actual População.

Nào podemos por esta occasiao deixai de dizer duas
palavras aos nossos Eleitores. Meditem na escolha que vão
f. £er : verdadeiro amor ao nosso Paiz , e á nossa Cassa %.
probidade e firmeza de caracter, talentos,,e coragem de sa-
cíiiica-las pela Pátria, eis aa qualidades que devemos pro»
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curar , e revestir os nossos Conselheiros Não nos arrepefi-
(tendamos doas vezes das nossas eleições!!

*—-' ^ W """^ \~s/""-v W /""A %__.«" ^

Passaremos agora a dizer alguma cansa sobre a Carta,;
qne se nos remetteo . e levamos transcrita neste nosgo Na-
mero. Lamentamos cora o seu Aathor os males que tem
sofrida este paiz , e aos quaes , como que por milagre
tem tdsisíido. Novo Taafaki nomeio de riquezas iinmensas,
eife éáiá sobrecarregado de httma divida considerável: Es-
lado marítimo por sua situação, elle náo tem embarcações
que defendáo seu Commercio , nem façáo respeitar seu so»
me : Paiz agrícola pela fertilidade de seu solo , e varieda*
ide de suas producçóes , elle geme pela desigual partilha*de suas .terras., e pela rotina , e avareza de sen» possui-dores. Abusos de todo o ge ;e?o viciáo , minão , e corroem
as fontes de sua prosperidade: A. Moral , tão necessária
aos olhos da Phüasophia, e da Rasáo , e cujo. objecto he
a ^ conservação , e a felicidade da espécie humana , eu ja$teis sáo feitas para regrar as acçóes dos Soberanos , e do*
Povos, descouhecida , e até odiada por entes frivoloa, ecorrompidos. Todavia alegra se o horror deste quadro quan-do^ vemos o Decreto de 13 de Fevereiro, criando o Con-
selbo de Eaíado , que deve examinar os grandes Planosde reforma, e de melhoramento. Se aos Escritores competetiesunciar ao Pabiieo os erros, o& abusos, os males queestorvao o andamento da Machina Social , ao Publico toe*ter canhaaça no Governo-, quando o vê assodado, e in-fcaasa-vel em concertar as difTereaíes peças dessa mesma Ma-china. Nos ainda nos não desviamos da carreira qne em-
pretendemos , e protestamos á Pátria, náo nos desviarmos ím { oüsçLios aproveitâo mais qae os sarcasmos . uáo temo»o dom de adviohar; transmltíao-nos as mm queixar , e nó»as «presentarenios pela Prensa ao conhecimento geral do Go-verno, e do Mundo.

(CONTINüitR-SE-HA._)

Rio de Janeiro, na Tvp. de Moaswu , e gIrcez 1822.
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Redire sit uefas.
Hokat. Liv. v. Od. ií.

Sobre o Commercio exclusivo entre as Metropoiis..
e as Colônias.

(EXTRACTQS DE Mr. De PrADTJ

Todas as Metropoiis tornáráo-se Monopolistas das snas
Colônias. Ser cada hutna dellas a «nica em lhes vender,
a única cm lhes comprar, a única fornecedora, e a unira
vendedora dos sen» Productos , tal era o systema imagina-
do pela Europa, e seguido por todas as Metropoiis , para
se assegurarem das vantagens e possessões das suas Colo-
irias.

Este pensamento escapou aos antigos , pois nunca vi-
inos Tyro, ou Aíhenas obrigar por Lei a Caríhago , a
Betica , a Siracusa , as Costas da grande Grécia , ou da
Ãsia menor a vestirem-se unicamente das suas. Fabricas , e
a depositarem todos os seus Productos naquelles seus arma-
xeas. Qualquer das antigas Colônias seguia francameoíe ,

À o h'
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em suas relaqo.es j a estrada dos seus interegses," e disto
nunca resultou o menor prejuiso ás Metropolis e ás Colo-
iiitjg. A Historia não nos ensina que o commercio de Car-
thago, e de Marselha empobrecesse a Phinicia e a Grécia:
ella pelo contrario nos mostra todos esses Paizes prospe-
rando por todos os bens , que a Liberdade do Commercio
necessariamente produz. A authoridade dos exemplos anti-
gos pode-se oppor á dos modernos , e se a questão houver
de ser decidida pela authoridade , a de Povos tão illumina-
dos pesará muito mais que a dos ignorantes em princípios
de Commercio , como erão os Europeos na época da desço-
herta, e fundação das suas Colônias. Descendentes dos Bar-
baros •, por 900 annos, saquearão a Europa; regidos pelasleis destes vagabundos, que só conheciao o ferro e a pilha-
gem , os habitantes da Europa viviáo na mais profundaignorância dos elementos da Sociedade, mormente relativos
ao Commercio: Nos fins do Século XV. a Europa era bar-
Iara em. suas Leis Civis , Administrativas, e sobre tudo
em gnas' Leis de Finanças : náo ha muitos ismpos , queamacheceo o dia nessas Províncias do Mundo . e quasi
que muitas outras ainda estão no escuro da noite. Os Eu-
ropeos aclmrao-se repentinamente na posse de immensas
pro.-qjeridades , cujo uso e constituição ignoraváo ; surpre-
fcendeo-os, por assim dizer, a extensão das suas novas ri»
qiiezas ; e como o tornar se mais rico , náo faz ter melhor
vista, elles só se apphcavão a tirar todo' o proveito das
suas Colônia*, assim como tira vão da Europa. Porque aqui
tado erão fronteiras, separação entre visinhos ,' falta de
communica çóes , ódio, e guerra perpetua ,'transportarão ássuas Colônias o mesmo regimen da Europa , jazerão-se paracom ellas exclusivos e monopolistas , porque tal era o sys-tema dominante. Era conseqüência disto todo o- Commercioe toda a Industria d*. Enropa rodava© sobre este» dons«xos , porque nada mais se sabia. Hu-rn R.ey da Inglaterrafez arrancar os dentes a hnm Judeo de York , para lhearrancar algum dinheiro. Por toda a- parte se administra-vão as Finanças por meie de Lombardos , Jndeos , e oi>ttos usnrarios , numas vem dímittidos , outras reintegrados relles são os predécessures- dessa iuimensidadè <íe Financeiros ,.que tem grandemente arrancado os dentes aos Povos , ca-hidos debaixo das suas mãos , e que quasi todos aeabáo.
por ter o mesmo Patrono - Law. - A Arte de ter dinheirohoneita e abundantemente , de o ter com abundância,,
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isso que honestamente, ainda não era nascida , è se o era,
ainda não havia passado o estreito de Calais. Na época
dos estabelecimentos formados nas Coiooias , que he a mes-
ma de Henrique VIII. , e de Isabel , a Inglaterra , qac
se tornou a terra clássica das Finanças , porque era jáciassica da Liberdade , nem ao menos sonhava com os pri-
meiros princípios da Sciencia das Finanças. Francisco I. foi
sim o Resíaurador das Letras em França , mas nunca o
Restaurador das Finanças; e Carlos V. com seu Filho Fi-
lippe II. náo conhecerão outro segredo nesta Sciencia , que
o de morrer de fome ("politicamente faltando J com os the-
souros ainda virgens da America. Para bem apreciarmos
pois o estabelecimento do Monopólio Colonial , cumpre re-
flexionar sobre a época em que se estabelecera ; elle náo
foi, como se pôde geralmente pensar, o resultado de hum
cálculo , ou de hum systema , mas simplesmente o fructo
da ignorância em que vivião os seus Fundadores. Como os
homens são sempre mais promptos a huma acção do que a
huma reflexão ,• como a sua preguiça prefere á continuação
de hum necessário exame , elles transplantarão para as Co-
íonias tudo o que existia na Europa , e tendo cada hum
feito o mesmo que todos, ellas se. acharão debaixo de nu-
ma Lei geral de Monopólio, cujos effeitos , e caracter
cumpre analysar.

Quando Fortificaçóes construídas entre todos os Esta-
dos , e até entre os Membros desses mesmos Estados , fa»,
zião da Europa eriçada de Alfândegas, e de .Bancas para
recebimento de passagens , o que fora Paris no dia das
e— barricadas — quando toda a Sciencia Administrativa lirni-
tava-se a dar cadèas aos que vinhão ou de cada Cidade,
ou de cada Estado, ,? era por ventura a Europa mais flo-
rente ? Seguramente não. i De qae época data a sua nova
vida, e a sua nova opulencia? i Não he depois que as
Paliçadas e as Pontes levadiças, tendo sido quasi geral-
mente destruídas , as Nações aprenderão a conhecer-se, e
a eommunicar-se as suas luzes e as suas riquezas , demo-
do a fazer huma espécie de fundo cotr.mnm em que cada
huma podesse tirar o necessário, segundo os gréos da sua
Industria , e do seu trabalho ? Nesta ordem Londres fez
que Paiís florecesse , e Paris fez que florecesse Londres;
Hamburgo verificou, Cadiz, Cadiz fez o mesmo serviço a
Hamburgo; tudo se ligou, e por isso mesmo tudo prospe-.'
rou. Appliquemos estes princípios ás Colônias; {que são

s 2
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elía-s ? Campos de cultura- , prothicfores sem fabricas , re«
cebendo da Europa os seus objectos de consumo em tio-
ro das suas producqóes. Por conseqüência , quanto mais
baratos obtiverem estes objectos , mais lhes ficaráó em aug-
meo to os meios de cultu-ra- e de consumo. O Colono ,
qoe pôde comprar por 50 francos, e dos neutros , aquillo
que não pôde obter dôs Negociantes da Metropoii , senão
por 100 francos , tem no prim-eiro caso 50 francos para
accrescentar á sua cultura e consumo , que no segundo
caso lhe stnião roubados. O bom mercado tende por si
mesmo a argumentar a cultura , e o consumo. Depois que
o assucar veio ao preço de 40 soídos por libra , 26 mi-
Jlíóes de Francezes consomem -riais assucar , do que coa»
í-iimiáo 42 milhões de snbditos do Império Francez , quan-
do este producto custava 6 francos por libra. Assim no Me-
sico a miaeraqáo adianta-se ou afrasa-se , á medida que o
Mineiro compra a pólvora, e © aroogae ou usais barato ,
©u mais caro.

As Metropoii» estabelecerão o commercio exclusivo das
Colônias com triplicado fim •¦ primeiro o de assegurarem o
seo domínio ; segundo , o de colherem o maior proveito
possível; terceiro , o de pagarem-se das despesas qoe ellas
íhes cusfáo pela. sua conservação e defeza. Acontece muita»
vezes , que neto indo he proveito na possessão de huma
Col.mia , assim como na de huai prédio rústico. As des»
«¦¦ras do estabelecimento e defeza , excedem quasi sempre
aos produetos da Soberaaia ,¦ os do Commercio , ou dos par-ti eu lares náo fazem pai te delles. De*te modo S. Domingo»,
Havana , Bourbon , e Filippinas , custava© muito mais do
qne readião os produetos dos Direitos resultantes da Sobe-
rania , taes como os impostos das terras , ou que provémdo que se chama u impostos iadirectos. ,, Ora o erro das
Metropoii» parece demonstrado no triplicado fim , a qne-se
propnserão.

O commercio exclusivo, longe de contribuir-para con»
solidar o Império das Meíropelis , he pelo contrario quemlhe»- dá por inimigos todos 'os Colonos , e todos os neutros ;hxms estão sempre* prontos a* subtrátonrena-se , outros a ata-
earem.

Pelo commercio exclusivo o Colono vê com magoa
apertarem-se as suas cadèas ; porque elle náo he sujeito
da Metropoii , como eslado ,. mas he também de cada ijum
*>® seiis habitantes > eonao. Mercador exclusivo•; despojá-se
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do direito, qne lhe fora dado pefa natureza de escolher jMercador , e fazendas a sen gosto. O commercio exclusivo Jmarca-lhe huma e outra cousa , sem o seu consentimento , e *
sempre com seu prejuiio ; elle náo póde subtrabir se a esta
necessidade ; i e haverá nada mais capaz de o desgostar
na dominação das Metropolis , do que o sentir pesai-lhehuma lal car^a , e ficar sempre acurvado debaixo de íâo
duras Leis? Prova isto inveucivelaieate a eonlradicção for-
cada , a que esta ordem extravagante de cousas eonstraa-
ge as Metropolis mais zelosas do seu commercio exclusivo,
e que as faz mais infaligaveis em viola Io nas outras. Assim
a Inglaterra muito exclusiva nas suas Colônias, occupa-se
sempre em violar o commercio exclusivo das outras, fazen-
do penetrar as suas Mercadorias nas/alheias possessões. De-
pois que ha Colônias Hespanbolas , ella nao cessou de ar-
reinar o seu regimetr exclusivo ; fez a guerra em 1740
em apoio dos sens Contrabandista*. Nos últimos 25 annos
fez .ainda mais ; por toda a parte ella libertou e con-
correo para a liberdade, com tanto que desappareeesse o
commercio exclusivo a seu respeito. $ E que outra cousa
faz ella ha 10 annos no Rio da Praia , e em toda a
Costa da America Meridional ?

O regimea exclusivo limita os Povos Colonos á cnlfi- §var e a produzir, sem poderem dispor das suas produc- 1
çóes ; he certamente bem singular este regimea , que se fnão póde sustentar senão em duas supposiçóes igualmente
impossíveis : a de huma perfeita igualdade nas possessõesColoniaes dos Europeos, assim como ern sua industria, e
em seus Capitães. Em ambos os casos , o commereio sendo
perfeitamente igual, as Colônias não achariáo mais vanía-
gens do commercio estrangeiro, do qne no das suas Me-
tropolis; mas como huma tal suppogrção he tão fora de
realidade como de possibilidade , segue se que este regi-
inen tem em si mesmo o principio da suá destruição ,e esta interessa o mundo commereial. Os Enropeos sendo
desigualmente empossados nas Coloaias , desigualmente di-
vididos em capitães e industria , resulta huma desigual-
dade de commercio, que conda/, aquelle, que he superior
ao lugar em que póde subplantar hum concorrente itferior,
aítrahindo, além disío , o consumidor , a quem lhe vende
melhor fazenda, e a menor preço. Eia-aqni o combate ,
qne o commercio exclusivo trava necessari.imente nas Ce»
íoaias. Os Povos superiores era commercio apresentão-ie
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com todas as vantagens de qne podem dispor, e os- Co»
lonos por isso mesmo oa eoavidáo de coraqáo ; as Metro-
polis são só contra todos. De mais , as Colônias Européas
sendo mnito próximas humas das outras pela sua situação
Geographica , a sua união convida a communicaqóes iüi-
citas , e favorece-as por iodos os modos. Sobre Costas de
huma extensão immensa, como são as da America; qual
seria a vigilância capaz de manter hum exclusivo , que
abraça huma tão grande superfície ? Bem longe de se af-
firmar por este commercio o Império da Metropoli , elle es-
labelece e mantém , entre ella e a Colônia, hom estado de
continuada guerra , tanto no interior como no exterior , e
nutre desejos ardentíssimos e continuados de se libertarem.
Que ham commercio livre substitua o exclusivo; que todos
t-ommercêem com as Colônias de hom Paiz , como se fax.
com as Províncias da Europa ; e então todos estes prin-
cipios de divisão desapparecem : Restarão poucos motivos
reaes á Colônia para desejar romper com a Metropoli , e
os Estrangeiros nenhum interesse acharão em separa-las. Se
a America Hespanhola fosse aberta a todos os Pavilhões
da Europa , ella não suspirara tanto pela Independência ,
e os qae querem estabelece-la terião menores títulos- de que
ge prevalecessem contra huma Metropoli*, que a não con-
trariasse na satisfação das suas necessidades as mais essen-
ciaes. Náo nos_ deixemos illiidir ; he menos contra a So-
herania da Hespanhá , do que contra o Monopólio de Ca-
diz, que a America se sublevou ; e he porque a Sobera-
uia de huma só , se apresenta apoiada no Monopólio da
outra, que a America cão quer mais de huma, que de
outra, e que as repulsa, ou já como causa , ou já como
effeito. Não se tem portanto realisado o priuciial objecto,
que as Melropolis se proposérão no estabelecimento do com-
niercio exclusivo.

Trabalhando ao mesmo tempo em assegurar os produc-
tos de suas Colônias , as Melropolis não devião separar a
prosperidade destas ; tinhão de calcular, se sendo mais
prosperas , porque mais abandonadas a si mesmas , não
renderião tanto ou mais do que fechadas , e portanto me-
nos prosperas. Huma regra bem simples de calculo daria a
solução do problema ; ella se reduz a saber , ge o Colono
produz mais em commercio exclusivo, do que em commer-

I cio livre. Se elle no primeiro offerece produetos no valor
de 10G.-G00U francos f e tira da Metropoli, em objectos de
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epnsiimo ; e de Fabricas 50:000 francos , i que perde aMetropoli , se a Liberdade do Commercio arjgmentar a for-
tuíia do Colono de modo a lhe fazer importar 150:000 fran.
cos de valores, e a lhe fazer exportar 100:000 francos?
Em que seria a Metropoli prejudicada nesta mudança?
Ora, pôde haver a menor duvida de qne não se prodo-zisse este effeito , de que náo se augmeotasse a fortuna
do Colono no momento , em que tal mudança se effeituas-
se *? gOs exemplos referidos náo nos fornecem a demonstra-
ção ? l Náo deve a Martinica por duas vezes a sua riqueza,
tanto a snbtrahir-se ao commercio exclusivo da Metropoli,
como á substituição do commercio Inglez , e neutro . qneteve lugar nas guerras de 1756, e tias da Revolução?
i Quem pôde duvidar que as Colônias , livres na escolha
dos seus ntensís de cultura, na escolha ào sen "estuário
e subsistência , em toda a paute, a qne as chamem o bom
mercado e a boa mercadoria, náo encontrem meios de pro-duzir muito mais, e de muito mais se enriquecerem , do
que quando náo se podiáo dirigir , senso a hum só mer-
cado, e a Monopolistas privilegiados? Esie grande processo^'dura sempre entre as Colônias e as Metropoiis: estas não
sabem mais que opprimi ias , e julga» faze-las prosperar,
quando gó lhes tolhem a prosperidade. Jamais qnizeráoentender , que quando o Co.ono he mais rico , be mais
inevitável que mais consuma , que mais cetiipre na Metro-
poli, á proporção da riqueza , que a liberdade do seu tra-
balho fizer nascer, como m vê nos Estados da Europa,
que pedem mais ' 

gêneros aos seus visiahos , quando são
mais prósperos no seu iníerier. Deixai o Colono em liberX
dade escolher os meios de augmeatar a sua fortuna, e ve-
reis se elle não consome huma maior quantidade de produc-
qóes da Metropoli. As Leis do movimento dá riqueza , e
da felicidade esíabeleceráu-se entre iodos os interesses dos
homens , bem eeuio entre os corpos phpicos. dos quaes
nenhum se desloca , sem que o contra golpe não se faqa
sentir em toda a extensão da cadêa . que a natureza entre
elles formara para os unir , e para os arrochar terrível»
mente , como acontece em quasi iodas as partes.

O calculo das Metropoiis, estabelecendo o ecromercio
exclusivo das Colônias ,, náo foi mais feliz no seguudo>
©bjeeto do seu triplicado fim , do que oo primeiro . como.
acabamos de mostrar; as- mesmas rasóips as pri vão também
das vantagens , que esperarão colher do terceiro fim.
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O commercio exclusivo oppondo-se ao inteiro desenvol*
vimenío das forças das Colônias , oppóe-se por isso mesmo
ás suas riquezas ; as Meíropolis devem tirar muito menos ,
èo que aconteceria em hum regimen , que não tivesse ;m
si mesmo as cansas da sua esterilidade : só se prospera
com ricos , e só se empobrece com pobres. Se as Colônias
livres tem huma riqueza dobrada , ou triplicada das Colo-
cias fechadas, como náo se duvida, as Metropotis dedu-
ziado de hum fundo dobrado, on triplicado em valor, te»
rão para dispor huma fortuna também dobrada , ou íripli-
cada. He preciso que remontemos senipre ao principio :
l qual he o meio de enriquecer hnma Colônia , o commer-
cio livre , on o commercio exclusivo ? Taoto as Colônias ,
como as Metropolis tem hum igual interesse na solução
deste problema. Se a Colônia se empobrece , a Metropoíi
sólfre *, se prospera ella he sócia da sua prosperidade. Tal
he a Lei da sua união , que nada poderá jamais tentar
impunemente o falsificá-la. Traía-se de bem conhecer de
qne lado está a vantagem. Se antes da Revolução , S.
Domingos com o sen commercio exclusivo produzia para a
Metropoíi hnma reoda de 10:000:000 pelos Direitos da So-
berania , e se pela Liberdade produzio de 20 a 30 , a
França se teria conduzido por hum juiso bem certo .
quando aa escolha do regimen da sua Colônia preferisse o
qoe rendia 10:000:000 a aquelle que lhe devia valer doas
ou três vezes mais? Applicai esta solução do problema a
todas as Colônias do mundo, e accrescentai: que a Me-
tropoli recebendo duas , ou três vezes mais , tem duas ,
oo tr.es vezes menos a dispender; porque nada he tão
caro como o regimen do commercio exclusivo , e nada
tá o barato como o regimen da Liberdade. Ao exclusivo
pertencem exércitos de Guardas, de Juizes, de Carcerei-
ros , e de Verdugos; a Liberdade he só , porque a verdade he
Búa. He para deplorar-se, ver as Sociedades humanas des-
penderem o seu dinheiro para conseguirem arrocharem-se ,
em vez de ligarem-se: póile dizer-se, que a parte princi-
pai da sua fortuna emprega-se na compra das suas cadêas.
A ignorância com o sen cortejo ordinário, os velhos pre-
juisos, podem fazer de hum negocio simples hum negocio
complicadissimo ; acontece sobre isto o mesmo que sobre
outras muitas cousas , qne embaração o homem na sua
escolha livre, e ajuisada, quando huma bem pequena re-
fiexáo o teria desembaraçado com gloria, Violeíiíamo-nos»,
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e até superamos algum sentimento de pejo, ins-isiinde íiêslè
exame; mas a experiência nos tem mostrado homens rebei-
des á evidencia , em cujos espíritos ella não penetra, assim
como a Luz não penetra os olhos de hum cego;¦ homens
encravados nò caminho , a que se deráo, sem reconhecerem
a sua entrada e a sua sahida. Tem-nos acontecido encontrar
espíritos desta qualidade até mesmo em alguns Colonos, alias
animados de honrosos sentimentos ; mas em cujas cabeças
os primeiros elementos da ordem Colonial, aquella, com que
«lies mesmos viviáo, não podião entrar-, homens, qae resisiião
com todas as suas forças á demonstração dos meios , pelos
quaes se duplicaria a sua fortuna com a d» Colônia a que
pertenciáo ; homens que chamaváo anti-Coloaial a qualquer
que queria mudar a sua fortuna de 50:000 libras de renda,
£>or huma de 100:00.0, e talvez maior.

Reflexões.

, .Destas exceílentes , e bem ajustadas considerações dn
,Mf. De Pradt,, colhe-se , ou., a ignorância, ou a injustiça ("en-
ire -as quaes o diabo escolha; da nossa Metropoli para com
© Brasil no antigo systema do nosso Governo. Elias oão
íeriáo de certo escapado á aquelle sábio em hum escrito de
tanta importância , e qtie por isso tanto desagrada a-certos
«ncapotados inimigos de nossa verdadeira liberdade, se elle
aáo escrevesse do-anuo de 1811. tempo, em que sendo já
o assento do Throno Portoguez no Brasil , elle coasiderava a
»ntiga Metropoli convertida em Colônia , como dia em mais
de hum lugar, ("sem admitlir meio entre estes dous no».
mes , ainda quando alli se achava toda a sua primeira
representação c eaíhegoria. ) Para* supprirmos esta falta , por-
qae nas aetnaes circunstancias convém muito a ilínstraçáo
«m taes matérias , e porque talvez existão ainda no meio de
«ós espíritos ou teimosos e rebeldes á evidencia, corno o
«uthor encontrara, ou mesmo interessados no commercio ex-
clnsivo de Portugal, mais lucroso sem duvida para os Ne-
gocianíes da Metropoli , do que para elles -mesmos , cita-
remos o que Mr. De Pradt escreve a paginas 35 e 38 do
Primeiro: Tomo da sua Obra das Colônias, deixando aos cai-
dados, de quem melhor conheça a differeuqa de equilíbrio
na nossa balança Commercial, o acertar o calculo, qoe elle
do possível modo formara sobre a anthoridade de dous -ínglezes.
.Diz pois o A uthor : a as rendas do Brasil monta váo *

s o
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100,000:000 de libras, com este producfo," e com o deaígrr-
mas producçóes do sea terreno, Portugal balanceava os 60
milhões de importação , que a fraqueza da sua Industria,
e da sua mesma Agricultura a forçava a receber dos Es*
traugeiros. Elle obtinha a enorme somma , que tirava das
Colônias, com hum valor de 15 milhões de Mercadorias,
das quaes apenas metade porvinha cfe seu terreno , e da
sua Industria, rzt

Se Portugal importasse no Brasil só fazendas das suas
Fabricas , se estas fossem de huina decidida bondade , e
chegassem para o nosso consumo , eeria bom comprarmos
aos de casa com preferencia aos de fora. Mas nem isto
acontece, nem he provável que aconteça tão cedo ; logo
he iaju#to que nos obrigue a recolher em seus Armazéns
todos os nossos gêneros do Brasil, para serem expor-tados
por Monopolistas a Portos Estrangeiros, voltando pelo mes-
mo caminho, e ainda com maior Monopólio , as fazendas
que não fabrica, de que necessitamos, e que podemos com»
pvar muito do nosso gosto, e muito baratas , á nossa porta f
a troco dos oossos gêneros , sem empate dos nossos fundos-,
sem correrem grande risco os nossos produetos , sem dar*
mos a outros o que pôde ser nosso , isto he , sem as
grandes despesas de fretes, armaaeas , commissóes de ven*
da , e de compra, &c. &c.

Temos grandes esperanças de que não surja o tal sys»
tema de Monopólio Colonial dos abysmos , a que fora
eondeamado pelas luzes do nosso Século , e pelos bens da
nossa Constitucional Liberdade ; porque de certo agora *
Beaharn Poliíko Portuguez cuidará mereeer esse titulo , fa-
zendo subir a prosperidade ,de hum Emispherio com prejuisoda riqueza , e justiça do outro. A Naçáo he rica , quan-
do são ricos todos os seus Membros; a Liberdade do Com-
Hiercio , qne jániais cederemos , apesar dos desejos de alguns
má os Portugueses, que esperáo o termo do Tratado com a
Inglaterra para levantarem o steptr» da Oppressáo Colo*
uial antiga e amaldiçoada , multiplica os eanaes da ri-
queza Nacional, e estimula a industria de casa, que só
pede adiantar-se pela emulação. O corwiercio exclusivo,
pelo coinrarie , tolhe o vôo ao Gênio Comroercial, res-
tíinge as espeíulaçées mercantis , sufoca, ou enerva a
Industria, que tendo certa a venda das suas producçóes,sem temer eoacorrencia no mercado, dorme descansada, e
use cuida de aperfeiçoar-se ;. finalmente ? faz ricos, b.uns.
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poucos de Monopolistas , empobrecendo muitos Coneidít-
ôaos, no que o Estado tem hum real, e infallivel pre-
juiso. Estas verdades , que tiramos por conseqüências dos
princípios lembrados por Mr. De Pradt, sáo ignalmenía
manifestos aos Portuguezes de ambos os mundos , nem ho
je os Brasileiros sáo tão indifferentes para com os seus
verdadeiros interesses, ou táo aqamados pelo Despotismo,
como forão rfoutros tempos , que não reqneiráo sempre a
franqueza do seu Commercio ; qne mã.o usem da sua Li-
herdade Constitucional , punindo pelos seus direitos , pela
sua gloria , pelo aogmento da sua prosperidade que nunca
poderá resultar do oppressivo Systema Colonial.

Reflexões continuadas da Pag. 196 do N.° xvr.

Teria toda a rasáo o Author da Carta em queixar se
do menoscabo , com qtte diz , forão tratados alguns dos
Eleitores Parochiaes , senão podessemos assegurar por nós
mesmos , que recebemos Qfficio dos Presidentes das Eleições
de Parochia , para suspender-se a Commissào, a qne éra-
mos convocados por outro igual OíBcio ; e colhe-se deste
procedimento que os Presidentes que assim procederão tive-
rão Aviso do Vice-Ouvidor, sobre quem se pertende accu-
mnlar huma falta de polidei. , talvez nascida das qne de-
vião executar para com os Eleitores as ordens , necessa-
riamente expedidas ; e ainda assim mesmo não nos atreve-
mos a inculpa-los rigorosamente, porque a brevidade do
tempo talvez desse causa ao suecedido, ou falta de eonhe-
cimentos a tal respeito. Também o Governo não teve a cul-
pa em semelhante falta de polidez, e attençáo ; e só agora
a terá senão euidar de saber daquelle Magistrado a origem
deste insulto , feito aos Representantes do Povo desta Pro-
vincia, pterque o Governo está bem certo de que náo he
este o tempo de semear desconfianças , nem de menosca-
bar priudpios reconhecidos áa Soberania dos Povos.

Nào nos persuadimos de que houvesse mysterio politf-
co , ou tenebroso em se não fazer ratificar em auto solem-
ne o procedimento da Câmara no dia nove Janeiro. Per-

guntamos ao Author da Carta, f quem havia de mandar
fazer essa ratificação ? O Governo i. Náo lhe competia- A
Câmara? Náo tinha authoridade sobre os Eleitores, cem vi-
dados para a funeção diflerente , a qual por succe;^sü8 pos-
teriorea ficara ou nulla } eu anspensa: o qae competi* w
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.Governo era fazer-lhes intimar (como fez) esta ultima de»
liberação , mas nunca mandar-lhes qne a approvassem , e
ratificassem. O Povo do Rio de Janeiro reempossou-se dos
seas Direilos para este fatio extraordinário , e prescendiodos seos Eleitores: e para dar solemnidade ao sen procedi-mento , procurou huma Authoridade legitima com que se
pozesse a coberto de increpaqáo de tumultos , e sediçáo.
.-Na nossa opinião culpados' são os Eleitores de náo fazerem
elles enlre si buma reunião ( qne seria taoto mais glorio-.sa , quanto mais voluntária fosse J, e representarem igual-
mente a S. A. 11. os votos de toda a Provincia.

Terminaremos com dizer ao illustrado Author da Car-
ta , que cada hum oílerece á Pátria o que póttje : se as
Matérias, que temos tratado náo írisão na sua opinião com
o tempo , e lugar , procede o erro do nosso entendimento,
e náo. da nossa vontade, e menos do nosso medo.' Conti-
mie este Escriptor a transmitiir-uos as suas reflexões , e iu-
mino8os escriptos; sirva tambem á Pátria., pois que tem
talentos para isso , e confessa , que a Pátria precisa de Es-
¦criptoreg , vigorosos, destemidos, leaes , e Constitucionaes ;e nós com verdadeiro júbilo publicaremos as suas lições.

r^. \*^ /T> \*s f*\

Aviso.

Os Re-lactores do Reverbero protéstáo náo responder asarcasmos , e invéctivas, que se lhes facão por objectosluteranos , entretanto que acceitão justas admorstaçóes. Asua divisa he =: Et peragii cursum surda Diana suum. ssElles pedem á aquelles que se canção a mandar Cartas aoCompilador, e ao Espelho, que tomem a penna, escrevão,«rvao á Pátria melhor do que elles servem. Este he o ver-«Meiro modo de os reprehender: se assim fizerem , elles atéines darão sinceros agradecimentos.

RiO DE JANEIRO. NA Tyí>. DE MOREIRA , E GARCEZ 1822.
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CONSTITUCIONAL FLUMINENSE»

TERÇA FEIRA 12 DE MARCO DE im.
. »

Redire sit nefae.
Hosut. Liv. v. Ob. tí,

COBRESPONDENCU»

ÍÍEqjESSIDADE DE ÍNSTRÜCÇAÓ.

ÍMscite vos miseri, et causa, cognoscite reram»
Quid snmus,, et quidnam victuri gigaimur , Ordo
Unia datas....

. Pers. Sat. 3. Veès. 66.'

A Virtude he a alma da Republica , promovê-la por
Leis para «uppressáo do vido e immoralidadé. seria mira
íkcío tão inefficaz , ctuno pela multiplicidade e grandeza de
Cárcere». O único methodo de prevenir os crimes , e fazer
9 Governo durável, he- diffiifidir laa.es « Scieiteiaís pelo «*•

ÁÁÁ



< 210 }

, fado , como sementes fecundas de todas as virtudes. Na
. verdade conhecemos, de onde começa a Historia, aitida

¦ com. o soeeorro da Fábula , até os nossos dias ; que hum-
Povo por virtuoso que seja , sem luxes se corrompe ; e
qne 'bom Povo. corrupto pôde fazer se virtuoso pela instruo-
c;áo ; alternativas, que em parte .nenhuma do nosso Globo
se podem melhor estudar , da que nas diferentes Época»
e vicissitndes ân Grécia e da Itália.

Todos .os actos humanos positivo» ou negativos ,. são-
determinações da vontade , e esta se decide sempre em
conseqüência de combinações intellectuaes ; pois querer sem
Riotko ,. corno se exprime o maior Medico Filosopho quetem havido, lie querer mm desejo, ou aversão , o qne-eqüivale a sentir sem prazer ou dor. A voliçáo deve estar
em estado de..'.'eqaüiüíio. com as faculdades intellectuaes ;excesso ou deficiência occasiona mania , ou imbecillidade ,estados em que as commissóes, ou omissões não são impu-
laveis', ou pasiiveis em indivíduos, em taes circunstancias;¦
por quanto a- rasão não lhes pôde conter ou ampliar os mo-
Viuieatos veiitivos : e eis pomue diz Bousseau , que o ins»
íincto moral bem regulado, hé para a felicidade o guia mais.
segure.. ...

O maior Scelerado julga que obra bem , a sen moda
de pensar , e se tivesse o espirito illuminado de princípiosverdadeiros , idéas justas %. §o0»lm'miàs legítimos do bem >.e habito de raciocinar com exactidáo , a sua vontade se di-
tigiria eonstantemente para o bem r porquanto he repngnan-.
íe ao Senso intimo, que se procuise o mal, que como tal
se conhece ; e quando se prefere ao bem , he porque as no-
çóes que se tem de ambos são falsas, e obscuras. Forsyth „exeellentfi e moderno Moralista estabelece ppr decisivas re-
gras da perfeição" moral , I. , trabalhar cada indivíduo por.melhorar a exceileacia do seu entendimento ; II. > por pro-(Bwver o mesmo melhoramento, nos outros homens.

( - O' erro tem até aqui shlo o més>. era que temos vi»vido ; e o elemento de nossos raejociliiosw A dignidade na-titral do homem estava eclipsada: elle não tinha a menoridéa de %éw direitos. Pensava se pouco, nada se faltava..
« temia-se raciocinar. Perderíamos Kiesmo a memória, se**., esçueeimento fosse , como o silencio, hum acto da nossavontade.

A Coastiíuiiáo abateo as cataractas de nossos, olhosi.
4lw, q eapa^o iiimeaso. i perfgctilulidade qpagi infinita,, á%
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¦Espirito humano. J& a mão do Despotismo não comprime
o elasteri® de nossos pensamentos. He preciso qoe nos «pro-
veitemos das novas faculdades, que nos aclimatemos á si-
tuaqãé) estranha cm que nos achamos; quero dizer, deve»
mos instruir-nos, adquirir novas, e verdadeiras idéas, jai-
gar com evidencia , e com evidencia raciocinar. Só pôde ha-
Ver harmonia nos sentimentos , sendo verdadeiras e'justas
as .idéas , porque só na verdade pôde haver uniformidade
invariável, e constaute. <

A instrucção iúfluè na virtude è felicidade dos Povos ,
« merece particular attenção aos èeus Reguladores. Está
regra be geral a todas âs Sociedades humanas; mas actual-
mente excitará com maior energia o Governo Portuguéz ,
psr quanto nàa inuovãqóes he qae se deve orientai" cora ío-
das as luzes, nò caminho da verdade, o Espirito publico;;
e sendo o meio mais efficaz para se conservar a Constituí-
•ção do Governo , o edncar-se a mocidáde , segundo o Es*
pirito dessa Constituição, a instrucqáo luminosa , a verda-
<ie pura, a ratão apérfeiqoáda (a dize-lo «eni fraáé J a sa-'
tiedoria deve ser o sustentacnlo da nossa Constituição è
prosperidade. A emersáo do servilismo exige a emérsão da
ignoíanéia, oa ú que he ainda mais necessário^ a iiberfa-
-de do império do erro, porque o erro he peiür inimigo dà
verdade , dê que a ignorância. He a instrucqão que pio-
<ldz Magistrados sábios , Militares itttelügeníes , e ccrajo*.
sos , bons Pais, bons Esposos , bons Irmãos , bons Ami-
gcs , e Homens de Bem.

Todo o Governo deve cuidar na Instrucção Publica.
Quanto mais forem iiluminadas todas as Classes, menos
serão seduzidas pela superstição e eafhusiasmo , que entre
ás Naqóes ignorantes , são as fontes ordinárias das maiores
«desordens , das quaes a Sciencia he o antídoto especifico.
Suppondo-se que os administradores da Republica são sa-
bios , e hábeis , não o sendo á Nação , jque opposição ,
que rivalidade na execução dos mais béllos projéeíos•? Náo
'hasta que os Chefes possão formar os melhores planos, hè
também precisa-que o Povo seja capaz de recebê-los , sen-
•do essencialmente exigi vel curso reciproco , e perfeição mutua .
<Je luxes entre o Governo, e a Naqáq. A luz da Sciencia
tem também a propriedade de diffundir c propagar, com a
força e rapidez , muitas vezes do Uuido eieciríco, em hil*
-«a esfera, para toi tos os lados, mais oú menos extensiva,
«a rasão de aaa intensidade.

t 2
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Ham grande Philosopho , conhecedor profuado da na-
turessa humana , observa qne a degeneraçao Nacional se
tem repelidas vezes remediado peia cura desesperada de ha-
ma revolução , tornando se homens ¦afeminados era vigoro-
«saímos, resurgindo-se pela animação da liberdade, do tor-
por em que se achavão. ,.- Poderiáo semelhantes reacqóes ef-
Jectuar*se felizmente , sem que a instrucção trouxesse novas
idéas-, e novo modo de pensar no todo da Nação?

Só huma instrucqáo solida , qae vivifiqne a rasão ,
demarca oa limites , dos quaes nem parem áquem , nem
trçnseendáo as pertençóss. O Templo da Liberdade está
posto sobre hum monte íngreme ,- e escarpado ; náo se che«
gando ao cimo , he-se obrigado a retrogradar , passando-se
além da arca do Edifício, começa-se a descer , e a presi»
pitar-se em abysmos. A Revolução Franceza,, Livro Mes-
fre a todas as Nações do Mundo. , abortou , porque luzes
verdadeiras , e principies rasoa veis, não fizerão em todos
.huma só vontade , e hum só modo de aetuar. Perto estip
verão os Aaglo-Americanos -, não cessando a Revolução „
«inda depois da pai. 1183 , de se despenharem no mesmo
precipício. /

A instrucção não só regula a conducta presente, seuáa
ainda previne , e providencèa a marcha do futuro. O pre»
sente está prenhe do, porvir.., 

' 
diz Leiboitz , e póde-se cc»

jphecer a conaexáo por observadores aitentos e profundos»
Às medidas e providencias dos homens são proporcionaes ás
suas vistas. O que he cego do futuro, tropeçará em mil
obstáculos no caminho da vkla. O que se fascina de luzes
falsas, experimentará a sorte do viajante desvairado, pelo«
meteoros uoctaraos da exhalação dos pântanos \ depois ds
bem fatigado , ge adiará tão distante f como aos primeiro»
passos , do objecto que psoséguéi
.'. Brasileiros em geral , munidos do telescópio da instruo»
c.áo ,. antolhai a perspectiva do futura ; exta«ai-vos n*
(Consideração das felicidades , que pneparamos , ee formos
íabios« á nossa posteridade. A A me rica , diz hum nos»
illustre Conterrâneo , he a theatro onde a Natureza humana
fcieberà jpovavelmeiite a maior honra ütíeraria , moral, «
poiitic». Se aovos terremotos , novas convulsões agitarem 9
Antigo Mundo , o'.Novo será Q.asyto das-ScUneia» e da
Virtude..- Acabamos de ver a Europa salva pelo acoltsimení»
com que abraçámos a Dynastia , que o Tyranno delia proa-
crevêw. Carlos IV. tentou o mesmo refugio. Em 1155 »
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Marqueis de Pombal o propoz so Rei D. José, e já o
Conde de Casteiio Melhor o tinha lembrado a D. AfíbfiSci
Sexto. Também Filippe V. deliberou abandonar Hespanli-a
ao seu conctirreute , e vir estabelecer a sua Corte cio No-
vo Mundo. Brasileiros , os Grandes Impérios tem cá-tbinliado
do Oriente para o Occideute. Instruí-vos, meditai, e curai
com acerto. A prosperidade dos Estados , diz o Pfeocioa
de Mably , he a recompensa certa , e constante de suas
virtudes, e a adversidade , o castigo de seus vícios. As
Praias Occideataes da Europa estão unidas por itidissoluvéie
laqos de fraternidade natural , de benevolência reciproca, e
de' igualdade absoluta de Direitos com as Orienta*» da
America , isto lie , Portugal coza o Brasil* Que grande ,
e poderoso Império , se o formarmos e sionservarmas cora
Sabedoria !

Serão delírios de patriotismo? ,; serão esperanças illnso-
rias concebidas ua embriaguez do 8»or da Pa Iria? ,:. serão
as minhas idéas , e os signaes delia» expansão da -fantasia , que
vê o Brasil pelo microscópio da parcialidade ? Quando
Aíhenas era a Sede da Scieocia e Litteratura , chèa de Es-
colas , Domicilio , e Pátria de Filosophos , Oradores , Le-

gisladores , e Heroes: Londres, e Paris , .presentemente
os dois pontos centraes de quanto he grande, e elegante,
nada mais era» que bosques pâlndosos. No tempo de Filip-

pe , e de Alexandre . líaiia » Hespanha , eráo desconheci-
das á Grécia. A Allémâoha , Polônia , Rússia, Dmamar-
ca, e Suécia, que então eráo huma extensão imensa de
brenhas , de charcas invadiaveis , habitação de animaes fe-
rozes , on de homens tão bárbaro» e incultos conio o» uos-
sos Selvagens Americanos , sáo agora o» Paine* mais flo-
rescentes em Scieticias , e Artes, e cobertos tle '.populosa»

Cidades, de Universidade», e Academias, onde arduamente
sé cultivão todos os ramos de lilterirtiira , entretanto qr.e
Grécia está sepultada na mais grosseira barbárie , e igne-
raucia , cotio o Eg-ypto , donde dia tirou-os -raduneuto»
do saber, e erudição', que tanlo tem admirado nas idai.es

posteriores. , , »
Apenas lia quasi 322 annos, que o Almirante Cabral

avistou a Costa do Brasil. Que grandes 
-cousas- temos testo

(-não auxiliados , mas .-acabronhados pelo Governa qne noa
obstruía os camiahos de progresso e melhorameulo) -em e»«

paço de tempo tão breve , comparativairr>nte ao que tea»
absorvido a'cfrilúfMjáa Europea? Fóde-ae predizer sem bjf
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pfrtoJe o estado da minha Pátria , passados outros tresSéculos , franqueadas as barreiras até aqui opposías ao Ge-jao , á Industria, aos talentos, e ás producções do Paizmais bello, e mais rico do Universo.' Perdoe se a digres*íão , que não he de todo heterogênea á matéria do diácimeo , porque só a instrucqáo lie o meio seguro de se obtertão desejado fim.
Segunda e mil vezes repizemm , e insistamos ua

questão. He de necessidade urgentíssima, qne oa GovernosProvisórios promovao huma Instrucção sólida, que tragae guie os espíritos no trilho da verdade, e que por gra-daqo« os acosta me ás impressões da verdadeira Ius: , a
qual até agora se afracáva para chegar ás nossas retinas ,e se perdia nas jefracçóes a través dos gazes enganadoresoe fauma athmosféra impura.

I Hum Povo pôde si'r instruído' de repente > Náo de«erto ; porque a instrucção gera! de huma Nação , be fruetotíe trabalho de moitas gerações ; mas nunca se chegará aoaaceeeso «Ias grandes empresas , sem que atertadamente seeaíre bo sea começo.

sDimídiiiEi faeii, qui bens coepit, Iiafcet. sr

_ Em todas as Capitães' de Provincias, se deverá esta*helceer liam Liceo, oa Academia, em que se âèm liçõesae íjcicocias Naturaes, e positivas úteis . e de bellas Le-trás , logo que houverem subsídios sojSeieotes aos referidosestabeleci mentos , que se engrandecerão á proporção dóaiigusento dos recursos , como se deve esperar para o fo*.Uifo. Entretanto , e quanto antes , se institaáo em cadaViUa, ao mpnoa nas «mis populosas e notáveis, ou nas
Cabeças 

de Comarcas, Cadeiras de Geometria, enjoa Pio-iessures exphqr.em em amos mroaaes a Arithmetica , ad,Ando-se a esta o calculo Algelmeo , ou Litterario, in.«•ro a par das respectivas regras, para. as operações nu-Merua*,, e a tiieona das equações até segundo gráo;
. rTa«Ta,,nM,r' qn<? SrIã iod*f«tivel, e precisamenteh de fcucüdes, üloí.ratdo o Professor a Sibtbse com a'
?yTe' "° £;i;".°S oavifl<M Já dn Ariíhmetica estarão

. ;;Tr°8'<l ° 
/-'W^tria plana. < Quantas vantagens

^lll JyyT 
~ Si:[rhíaa(e í^íltuição? Sáo vcliemeutis-

ft-l-;in„-'f 
nn;3í]"- ' , "i'|«8.ivo8 , apphcados com methodo, an-onuJii^B ae asíhema iuJireeia era huus , que se ten
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exhanrido no estudo de erros , ou fntilídades, e direetaem outros peia ignorância , e indolência das faculdades in-tellectuaes.
Estes princípios de Maíhematica , são a base eternaa Metbafisiea primordial , o gênesis da exactidáo em todoses Conhecimentos humanos. Só nelles se encontráo e se ad*

qnirem estas sublimes noçóes = apriori r= de necessidade,
e«rigorosa universalidade, na linguagem do Professor Kant'Sao para o espirito, poderoso incitante , familiarisando-o,
e habituando o a proceder com ordem , e systema , e á
pratica de huma Lógica inaccessivel a' sofisir.âs , e paralo-gismos. He admirável que entre milhares de pessoas; qne
perderão o juiso na Revolução Franceza, o principal cli-
nico dos Maniaeos* não visse entre elles hum só Geometra.
Tanio he o vigor a firmeza que dáü estes princípios aoEntendimento humano , .

Eiles dirigem as especulações do Commereio , a mar-
cha da Industria , e todos os trabalhos assim na superfície,
como nas entranhas da terra. Dão previdência na avalia-
ção das probabilidades em todos os negócios da vida. Ha-
bilitão a qualquer, que os possua , a entender plenamenteas exeellentes obras de Montesqnien, Smith, Say ,-Fi-Ian-
gieri , La Place , Reutbam , Werner, Darwia , &e. ecos-
sequentemeute a ser útil aos seus coetaneos, e á sua Pos-
íeridade.

Governos Provisórios do Brasil, adopíai , e ponde em
execução este plano. O Augusto Congresso das Cortes»'©
o Príncipe Regente são assás ílluminados para deixar de
approva-lo , e prescrevê-lo. Vereis, pelos seus efeitos , ve-
rifieadas as vossas intenqóés de prosperidade da¦ Pátria.

E vós , Cidadãos Brasileiros , desenvolvei ds vosso»
talentos , applkai-vos ás Seiencias, reeíificai os vossos jui-sos, apurai a vossa rasáo. A convicção da verdade bane
djalma a duvida, e a tibiesa. Quem conhece a legitimida-
de de obrigações, e deveres , e a relação entre eiles, e a
felicidade própria , os enche sem hesitar.

Meditai , e refiecti- sobre cada hnma de minhas pro-
posições •, e se algumas dellas vos parecerem desligadas , e
extemporâneas, reduzi-as a p re missas , tirai consequenciss ,,e as Lacunas se encherão. Foníenelle dizia "¦ que temeria,
abrir a mão, se se contivessem neila todas as verdades! ,,©s homens em- todos os tempos e lugares são os mesmos . tem
sempre sido ingratos para com os seus generosos íkroíeií.Gim
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%' vaote, avante, e progressivamente > perfeição; de
fôrma qne essas maravilhas Políticas , objeetos da admira-

cão da Historia, despojadas do esplendor vâo , com qae se

tem revestido , nada mais pareçáo aos nossos vindouros ,
do qae brincos frivolos , e muita» veies Mnestos , da infati-

cia do gênero htmiau».
A'vãote nas luzes, avante no melhoramento, =s Hedu-o

Bit aeías.s Proporei sempre " Constituição, e Virtude. „

"Monstro, quod ipse tibi posais dare: sensita certe
TraoqtiiliaB per virtateto patet «nica vií».

„ Nullum Nomeo abest, si sit Prodeotia. ,,

Juyen» Satye. 10 Vers. 331»

Sabará. 25 de Dessem-
bro de 1821»

EXTRACTOS DO A.STRO DA LüSITASIA , N.° 313»

(de 10 de Desembro de 18181.)

O qne se lê no Extracto da Sessão do dia 7 , a res-

neito dos negócios de Pernambuco , não deixará de causas

Cato a i encera, qae de.pido d. pr,™ 
*-•*»•

gar em seus raciocínios as severa* Leis da Critica ,e da

¦í rasáo Pela oossa parte confessamos, que o discurso, e

Z Z2 d» Senhor cLt.ll. Branco ( ,.a «ta» » w«

N « XV i. ) , üos parecerão contrarias a tudo mo , «alheai

daqnella Politico desinteressada, que tanto cabimento»tem

nos Governos verdadeiramente Liberara. .
« Supponhamos q«e a maior parte doa HaWanto de

Pernambuco se decidiáo pelo^atoioo da Iodepeodeoca , e

Se cooatitoiáo bom Eetedo livre < que direitos temo.,b

para os, embaraçar ?„ E..e mesmo, com q«J « A£r»£

forào algemar o. poiso, do, traindo. Nepoltaoo W. d

eoaaão do di, 6 . d1Sse o Senhor Marg.orchi : qoe> o *«ai

e a. oolraa Ilha., nio erâo propriedade, nemJ^™™°
dc Angra*, *e a vasta Província de Pernambuco, será o

patrimônio dos Portuguezes Europeos ?
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Devem levar-se á força d1 Armas , scnüo forem d'oníi_t
fôrma ! !! Estas expressões denoíáo mais o antigo Inquisi-
dor, do qoe .huin Publicista , qne tanto tem trabalhado
pela causa da Liberdade. Com que justiça hiriamos com
Armas fratercidas ensangüentar os Lares de pacíficos ha bi-
Itintes , qne bem ou mal aconselhados se julgassem em ter-
mos de passarem sem tutores? Se os Reis da Santa Allian-
ça decretassem no auge dos seus deli rios, que nós os Por-
íüguezes continuássemos a viver eoiuo dantes c- qual seria
a nossa resposta ? He façil de conceber. E teremos nós
huma Política Pharisaica , querendo hum Deos para nós,
e outro para os Pernambucanos ? Doutrina trivial em todos
os Publicistas , ouvimos nós ao Senhor Castello Branco ,
logo que na Sessão cie 31 de Março defendeo . com tanta
justiça, e energia o Patriarca de Lisboa ___ Quando (disse
o Senhor Castello BraijcoJ se estabelece huma nova Ordem
de cousas; quando o, Pacto Social vem inteira mente de
mudar de princípios •, ainda que sejâo para. melbures , e
ainda mais liberaes , como feiianmite nos acontece agora ,
não se pôde julgar criminoso .aq.ae.ile. , qne. recusa abraçar
esta nova ordem de cousas. _z Tal foi então ,o pensar do
Senhor Castel Io Branco, a fa vor, ,à,ç[Patriarca ; :<f; e.se' eo»
táo o julgou assim , a respeito de .hum -indivíduo,,., com
quanta maior rasáp se náo deve julgarj/ácerca. da maioria
<ia --População .cie huma .Provjo&i.^? ,_..,,\A ¦;..,.,:¦.., ; §.; • ...,'

Devem levar se á força (.'Armas, senão forem d'outia
fôrma!!: Quanto náo está illudido o Senhor Castello Bran-
co, com as idéas de levarmos Pernambuco á força 4' Anuas !
Já por outras occasióes combatendo tão falsas como atrozes
idéas , ponderamos o que os Inglezcs , e os Htspauhoes

• tiuhão passado com es seos Americanos , sendo obrigados
a passar por debaixo das forcas Caudinas , levantadas pêlos
Milicianos de Wasinghton , e Bolívar. -No combate dos
Afogados., us Milicianos de Pernambuco, l,ançai;á.fl|Se,«sübre
as Pecas dc Artilharia como Porfugueses .; e hum delJçf
crivado de balas, e coin as pernas quebradas, pôde a'.da,
carregar e disparar doas vezes a soa espingarda. ,,.,,,r/j,',.<••

S Pelq que podemos coíiigir dos factos , e das muitas
cartas, que recebemos, nós mio encontramos motivos pura,,
__speitàr, que o partido da Independência aHÍ..tenha influí?
do; mas náo nos a d m ira mos, que daqui |;i(dpus , ou ties
mezes as cousas mudem de face , porque grandes promO|
iorés de huma iiiteoipesfi. a independência Brasileira existem

t _!
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em Lisboa. *=: Promotor delia he o Senhor Margiorchi, pelo
qne dis**e dos Americanos logo no principio das Cortes ,-
promotor he o Sedhor Miranda por dizer, que ainda os mais
eruditos dos Brasileiros não tinhão idéa úo que era Consti-
tnii-áo, e por defender Luiz do Rego, o labéo da Moral
e dos bons costumes; promotor he o Senhor Serpa Macha-
do , chamando cabeças de levantamento aos do Governo
de Goiana-, promotor he todo o Congresso, porque iTentre
elle náo houve quem levantasse a vos de trovão , quando
com tanta injustiça se pertendeo fazer calar o Senhor Fer-
reira , que advogava a Causa da sua Província calumnia-
da • promotor he o Ministério, por ter tratado com tanto
desmase-lo os Negócios do Brasil ; grande promotor será
em fim o Congresso , senão desapprovar solemnemente to-
dos os atíentados commettidos por Luiz do Rego.

Para bem da humanidade afflicta , e em conformidade
do Systenia , devem as Cortes , e o Governo empregar to-
cios aquelles meios , que poseáo , não só extinguir am-

justa rivalidade, que existe entre Filhos da mesma Mai,
mas alé eicatrisar, se'tanto he possível, as feridas, que
eíia , e o fero Despotismo abrirão. Pôde ser que nós nao
condigamos estes desejos ; pôde ser que muitos nos levem
em mal o náo pensarmos de outra sorte : não importa *, se

por injustas contémofaçóes o sangue Portngaez tmgir as

praias' do Novo Mundo , não ficaremos com o pesar de-

haver guardado silencio em. tempo ainda oportuno.

Refjcexões-.

Temo* visto com praser a Representação , qne o II-
lustre Senado da Câmara desta Cidade , em segmmento da

qoe lhe fiaera o Povo no dia 9 de Janeiro, dingio a»

SobeTano Congresso. Nao podemos deixar de confessar,

que ella fak. honra ao sen Author, pela verdade , energia,
e eloqüência , com que be traçada. A legitima defesa ce

«mesmo, he tão applicavel aos Estados, como aos par-
ticulares, porque limas e outros tem huma existência que

perder, ou que conservar. Chamem embora os desafeiçoa»
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dos ao nosso Paiz , ou cs atribilarios, que desejáo semear

a 
'discórdia 

, - Revolução , e Sediqáo ~ ao passo que este

bom Povo dera naqnelle dia , e que imitado fora pe.o de

S 
' 
Paulo , Mina» , e Rio Grande, < Como se pôde negar a

ham Povo o direito de represei:!ar e reclamar, que se con-

cede a qualquer indivíduo? ,; Poderá o simples Cidadão in-

vocar a instiqa contra a usurpaeao , violação , om ataque

dos seus Direitos , ;e náo poderá huma aggregaqao res-

i-eitavel de Cidadãos representar aos seus Mandatários q..e
tal Lei náo lhe convém ? é Negar-se-ha uo lodo , aqni.lo

Íre se concede á parte? As Bases da Nom Constitmçao

rtomLX este Direito, quando o elegerão á cathegona

de Lei; mas náo foráo ellas , qne o inventarão ou creá-

ráo , porque elle he mais antigo, do que todas as Cons-

titnicâí». He do interesse dos Estados, que desejao conser-

var a Paz , e a Seguraiiqa , não aqamar os 1-ovos , pos

que esse silencio contrafeito rebenta muitas vezes volcan-

cameoíe. A obediência no systema Cooe.jtucioi.el , he fifta

da rasáo , e náo da forqa ; atacar os Foros que 1»m P<

vo venera; abater a sua confiança no Pacto S ua , que

adoptára com o maior enthas.asmo , . qeere piob-bu- he

o direito de exprimir seus receios, ou atar 1 he ae mao*

para que uão previna a sua desgraqa , ser.a fazer eei ge
nl hum novo damno , maior do que poderia unag.Lat

huma facção , ou hum inimigo declarado.
Agnus <epirito. porém/ou delicado, por «1«^^

tímidos§ por conveniência, vieiferto , <J™°»-«\™™

energúmenos, á menor expressão, que dir ee a ,oa i»vi«

temente encontre as opiniões dos ¦ MT. STio ^e JmSIS^
Congresso : elies marcarão os Prelos do Rio de Janeiro,

como centro principal donde diepáráo os raios , que ferem

do q«e palavras; olhe ee a K»»».^ »j?J 
^

Logres, Franca, . He.panha, vejao-se o. uo orlo a

* Li.boa re«ic„-: .%. 'J^^ZVãoi ,
tro da Lusitânia , e pondere se no . 

q
transcripto na Gazeta 

^\^\^0 M* to doP8 Pa;U
tad" T.odo f"ÓSl . «£.« uiçô» c,L,a .q..ll. ,

discrepáo dos i.os honres 
£, 

F« 
*y.e a * 

^
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Vadas pela Moral ; mas a arguiçáo de injustiças , a eluci-
dação de opiinúes Políticas , oão sabemos porque devão
ser prohibidas , ou reservadas ao estreito circulo da ami-
zade , e desabaladas abi em queixas náo profícuas. Se o
homem por ser Deiutado , ou por occupar hum posto emi-
neate na Sociedade perdesse as fraquezas da sua espécie ,
lem fora qne o respeito Publico desse aos seas caícuios o
character de infalibilidade ; mas como os homens são sempre
homens , he justo , e necessário , que não desp rasemos a
Liberdade, que a Lei nos concede, e que chamemos as
suas acçóes ao Tribunal da Opinião Publica.

Deráo-se limites ao Poder dos Reys , deráo-se á. Li-
herdade--dos Povoe i e porque senão devem limitar os ce-'
gos respeitos , votados- a quanto nos vem. dos nossos Re-
preientantes ? Porque se oão ha de proscrever essa vergo-
líhòsa idolatria . indigna de homens livres , e que só meai-
ca nos que a seguem hoje , ou ignoranuia , ou maldade ,
do que muitos se podem aproveitar coro prejuiso da Na-
qão ? O Brasil , ou despresado , ou insultado por hania
\ £¦£ á face do A «gasto Congresso, ,; deverá conservar sé
irremediavelmente na attitude do homem fraco , qne apanha
s?-m defender-se , e ate sem queixar-se ?¦ Deverá ' beijar sa-
lisfeito- a -mão que o fiagella , e que o -opprime ? Deverá
õ Rio de Janeiro tecer coroas cívicas , para tributa-las aos
Senhores Varella, e Brandão, que longe de advogarem 'á
sua Causa , e desempenharem a honrosa Expectaçáo <iá
sua Palria , conservai»-Se ou indifferentes , ou tímidos , mas
de certo sempre mudos ? Com que magoa mão temos nós
lido, na Sessão ' de 14 de Novembro, sobre o numero dos
Deputados da Europa e do Ultramar , que deviáò compor
a Depataqáe permanente , qae opinara o Senhor Vare lia
W*s seguintes palavras , bem expressivas da seu indifferen-
ti.ttíio :r, a mim parecia-me , que o modo de cortar esta
q.icstã-o -,»já bem -Icíiga , era tratando do modo das elei-
ç.'h's ,-c deixando o mais para depois.'zr Ee tanto verdade*
tjue eilé deixou o mais para depois, que são votou uerri
p:ó¦¦, "HtM-i! -cotiíra o Artigo , c.òtfio se colhe' das votações
uotuí-naes , em que se-oêü lè o seu nome.

(cONTiNDÃR SE-H..U)

UO >E JiXEíKO. NA TyPs DE MoKÉlKA . E GARCEZ' 18*2?.
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REVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

TERÇA FEIRA 19 DE MARCO DE 1822.

Redire sií nelas.
Horat. Liv. v. Ox». ir.

iBjwjggssgsaaia ¦aigsgfiSiB

Corres pONDENcd.

Senhor Eleitor, qne diz ser, da Roça

5 í Simplificando as empháficas , e cumpridas linhas da
sua Carta aos Redactorés do Revtrbero , diz v. m. , que
tendo sido chamados a esta Capital os Senhores Eleitores
dé Parochia por OScío men eitcnlàr do mez de Dezem-
bro, forão os mesmos ss despedidos atraz da porta, isto -'he-y
como v. m. mais adiante se explica cs com falta de polidez,
gravidade , delicadeza , e respeitosa attènqãó . . ..t= e qua-,
ttfica v. m. dè .mistério ¦ político , tenebroso, e iiiiquo a om-
missão de sè ter convocado o Collegio Eleitoral para que
em auto solemne ratificasse o prccedimesto , que o Senado
áa Canaara desta Cidade teve no,dia 9; de Janeiro.
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E« respondo "a v. m. qae a sua primeira queixa hehuma calumnia ábsolut* mente falsa , e a segunda hum errocrasso de diraito pu-blico , e hum mai terrível em Política,»

Provo a falsidade da sua primeira queixa com a Por»áaria junta da Secretaria d\Estado dos Negócios do Reinodatada em 17 de Janeiro , recebida por mim em 18 detarde; e com a existência da minha circular desta mesma
data dirigida a todos os 'Juizes de Fora, e Ordinários dasVil Ias desta Com marca , e aos Presidentes das Juntas Eíei-tora es das Parochias desta Cidade , e seu Termo , paraque cada hum na sua parte respectiva fizesse saber aosSenhores Eleitores , que estavâo dispensados por Sua Al-
teza Real de comparecer nesta Capital no dia 25 de Ja-neiro, como se lhes havia ordenado. Todos os Officios
desta circular ficarão expedidos por vias seguras no dia 19
de Janeiro ; e sei que muitos delles forão entregues. Eis
quanto me incumbia fazer: se houve faltas náo foi culpa
minha, e por eerto as sinto ainda mais que v. m . * . ma*
no estado actual de cousas,, dias sáo inevitáveis , e des»
culpaveis..

Mas dirá v. rn. que estes avisos sahíráo muito tarde v
perdendo-se oito dias, que tantos decorrerão de íi a 17. He-
verdade... mas açcuse desta falta .o, ex-Ministro Vieira v
que por muitos dias demorou na sua Pasta a Portaria
compeleníe , qne o nosso enérgico Regente lhe Mandou
expedir logo depois do dia 9\ e elle nunca quiz assignar
apesar de sovas Ordens que positivamente lhe forão inti-
madas- por huma Carta do Mesmo Senhor. E. saiba v. ra.
que & Celirgio Eleitoral merece© tanta consideração a. Sua,
Alíezá Real , e Desejou tanto poupar-ihe huma joruada
perdida , que a Portaria inclusa foi a primeira Ordem queMandou expedir ao novo: Ministério.

Provo qne a sua segnnda queixa^ he hum erro crasso
de Direito. Publico-..

O Passo qne o Povo desta Cidade déo -no dia 9 de fJaneiro foi desempenhado pelo Senado da Câmara a reque- 1
rimento do mesmo- Povo : e apesar de que não interveio '
nelle autorisamento dos Eleitores Parochiaes , ainda ninguém
lhe chamou nailo ,, porque iodos aahem que a6 Câmaras
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flio Anítioridades legitimas para representar os Povos e
se está valido pava que queria v. tu, ratificá-lo"? Acaso o
Colleo-io Eleitoral recebeo estes poderes do Povo ? náo e
se os náo recebeo do Povo , donde lhe vierão ?

Convém, meu Col lega (também tenho a honra de ser
Eleitor de Parochia,). ter idéas exactas para náo errar.
Os poderes que recebemos dos Povos nossos Coastituiates
forão determinadamente limitados a eleger os Eleitores de
Provincia somente : logo com a eleição destes expirou ab-
Bolatanieote a nossa commissão. Se duvida desta verdade ,'leia 

o Decreto , e I.nstrncçóes de 1 de Março de 1821.,
oiça os Compromiísarios que lhe deráo m seus votos , e
.consulte avais authenlicarpente o Povo seu Constituinte» Mas

para que lia'de vi m, 
°hir 

tão .longe ? Consulte se a si mes-
Rio; e, se. quizer deixar de ser roatradictork» por hum roa-
mento achará a verdade: pois se v, na. reconhece ma ,sua
Carta , que sa. reputava 

"sem 
poderes para eleger o novo

'Governo, a; despeito> da existência de hum Decreto do Po-
der em quem reside a Soberania da Nação , como' se a tre!-

ye a dizer que. 
-fspqderes ., e ãuthoridade tinha .para - recla-

mar,, na qualidade de Eleitor,, a persistência do Príncipe
Regente ?zz 

) .

Sejamos coherenfes , Senhor Eleitor,, e náo cabíamos
-nos mesmos erros que conde ousa mos nos outros ... se muito
nos offende , e escandalisa a conluio nos poderes: m muito
estranhamos que as' authoridades'. constituídas sáiáo, fora do
circulo da sua alçada , como queremos representar com po-
deres que exorbitão as nossas procurações ? Se admitürmos
o seu principio brevemente seremos obrigados a conceder,

que os Eleitores de Parochia se podem juntar a seu bom
'grado, e que será valida qualquer moção que fazerem...

Do que fica dito saem muitos corollarios necessários ,
mas eu só quero por agora tirar hum , e 

J»e. que;;V. ro,
commetteo hum grande eriS de, Direito Publico , qu.anüp
'«stabeleceò como necessária , ou ao menos como legitima a

reunião do Coliegio Eleitoral para coriíirmação de hum ac-

to leito immcdiatamenfe pelo Povo,,desta Cidade por ; via
do Senado da Câmara, seu Legitimo Represeutaute. a
náo seria melhor qne v, m. tivesse aconselhado ás Câmaras
'das Yiilas, que dévião yir unir os sem votos aos do fce-

ú 2
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da Câmara oesia Capital ?~ Noa orania pkcent cna*

Apesar do exposto o direito reconhecerá sempre como
legítimos todos, e quaesquer actos , que os Eleitores Pa-
rdchiaes' celebrarem , quando , sendo mandados congregar
competenremente para hum acto determinado ^ os Povos
seus Constituintes não declararem que a celebração delle ha
contraria ás suas vontades , porque neste caso o consenso
tácito dos Povo», por ser fundado em perfeito conhecimento
de causa, constitae Iniba outorga expressa dos mesmo»
Povos , huma verdadeira prorogaeão dos poderes dados.

- Provo finalmente que v. m.-féjs;vhmtt mal incriveí em
Política, quando teve a criminosa ànitnosidáde de qualrficaif
de mistério político, tenebroso fJ eiuiqno ; a Mt& de se-
convocarem os Senhores Eleitores Paroetiiaés, para comfir-
niar o acto, qrie fez o Senado Jék Çáníara desta Cidade
no dia 9 de Jaaeiro. '".';*,,*.",," 

<y^Z í;v"-''< ¦'<'-

Hè principio incontestável em Política $W os Povo»
devem ser dirigidos á União,, è Tranqüilidade • e esle
Dogma Político foi a v. m. aeonselhado pelo nosso Augusto
Regente no dia 9 de Janeiro, e por esta cansa nao pode-
v. m. afaga* ignorância delle : persaadir hum camiano con-
traria «èrá por conseqüência hum terrível mai em Política :
más desta natureza sào todas as doutrinas que se estatele-
cem tendentes a mettèr ern déscôúfanca <? Governo com os
(íovernadoa , publicando; tdéas falsas , e keendianast ôra
isto he e que v. m. fea com a sua douínna lao lalsa r
como insidíosà , e caluníniadora c l.óg© v. ai. fez liam ter-
xivel mal em Política i muito prejudicial a este lovo,
muito injaribsa ao Governo , e muite digno por consequea-
cia de hum castigo exemplar.. ,. ,. ,,.
'I Oxalá' que estes princípios fossem bem entendidos ,, e
mkíWt desenipeahados por todas os nossos -Escriptores do
dia ,: algutts dos quaes , náo tendo ainda tomado assente
de' diseipi-ifos já occupâo cadeiras de mestre3¦ í yueirno elles
aconselhar ao'Povo União e Tranqüilidade , e ensinar aos
qne governáo o caminho a marchar com sabedor a e poli-
dez , sem derramar veneno em factos que' convém entender
puros, e de boa fé: por tal arte se consegue mais _; e



nada duvidem os que escrevem, que a opinião public a!em
dirigida , se caminhar sempre a hum só fim . lia de coa-
seguir htt-ma força tão irresistível , qne nenhum braço por
destro, e valente que elle se considere, será capaz de a
derribar jamais: huma marcha contraria só serve ds a eu»
fraquecer.

A Deos meu Coüega , que eu me retiro : dê-nos ai-

guina boa memória de agricultura , 
'de 

qae muito necessi-
taitios , e deixe: o manejo dos negócios políticos para outros
¦que ps èntentíão ' melhor. Fico esperando por conhecer O-sett
aume, para saber de quem me hei de assignar

• ¦ - ' Sen Respeitador

_. Joze Clemente Pereira.

PORTARIA.

Manda Sua Alteza Real , O Príncipe Regente pela
Secretaria de Estado dos Negócios ¦ do Reino, que o Juiz
de Fora desta Cidade, servindo nesta parte pelo Ouvidor
da Comarca, que se acha ausente, faqa constar, sem

perda de-tempo, aos Eleitores convocados para a uomea-
cio do Governo desta Provincia em virtude da Portaria

de 10 de Desembro próximo passado, que, em uoiiseqnen-
cia de ter o Mesmo Senhor, auunindo ao voto gerai do

. Povo, resolvido ficai no Brasil , estão dispensados de com-
wareser para o referido fioi. ".. , ,„„

Palácio âo Rio de Janeiro em 17 de'Janeiro de 18#,

Caetano Pinto de Miranda Monlenegro.'

' ¦' .': ¦'''-" Reflexões. .... 
"s' 

;,';,

(CONTINUADAS* BA PAG. 220 DO NOSSO N.° XVttl.)

>Insensíveis á mordacidade conlintiarenU a «efendej_ à

causa da Liberdade Brasileira,, contra a ::=» o..titã %, p-
cisca das Cortes s como lhe ebaua o Palnjrcha da no. a

Litteratnra no seu N. 5. da Reclamação do Biaíii. lní
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migos do Despotismo , desde que tivemos conhecimento do
Mundo, somos todavia, bem longe de crer, que ser Cons-
titucipnai queira . dizer " Detraetcr do Rey ; idolatra cego
das máximas do Congresso , qne he composto de homens,
e não de Anjos. „ Na marcha dos trabalhos , que empre-
heudemos , procuramos sempre acostar-nos ás opiniões de
homens bem respeitáveis na Republica das Letras , e mais
estimamos errar cotn estes , do que acertar com aquelles ,
que só escrevem para verter em seus escritos o veneno-, e
a raiva , que lhe;? ferve no coração. Continuando pois a
nossa começada tarefa dizemos , que nâo nos he possivelatinar eom o gráo de valor , e de representação que ao
Brasil querem dar os Senhores Deputados do Congresso.
Humas vezes o envolvem na- denominação geral de Pre-
viárias Ultramarinas ; — outras vez s dizem , que Portugal , a
Nacional são syrjonimos-; — agora, que elle se deve con-
tentar com ter no Augusto Congresso hom honrado Mili-
tar, e oa Snpplicação hum benemérito Desembargador; —
logo , que não deve ter hum "centiõ 

, psra não complicar
as roda» da Maquina Política ; - aqui?, que se não'deve
manchar,- a Constituição com a palavra Federação ; — aiií,
que os nossos Deputados nem devem ter assento no Com™
gresso , senão vierem dispostos a dar liberdade á escrava.»
tura; -.em fim , qne o Rey perde a Coroa Be vier ao
Brasil-,.^. Dizemos ao Brasil, porque não he de suppôr,
que -ò; Congresso tomando medidas a esse respeito , tivesse
em vista acautelar que o Rey não fosse estabelecer-se naÁsia, em Gôa, Dio, oo Macáo: na África, em Angola,Beognela, Moçambique, ou S. Thomé'., nem "tão 

ponco,qne qúizesse transplantar a Séds da Monarquia para àsilhas dos Açores, ou de Cabo Verde. Quanto he'porém
para admirar qne fosse liam Deputado Brasileiro , o quepesaroso de que o N.« 2> do Artigo 106 da Constituição ,qoe marca os factos , que o Rey não pôde praticar semconsent . eato das Cortes , e com perdimento da Coroa ,nao fechasse bem a cadea , que prende o Rey ao Reino(íe Portugal , propoz e pedio honia declaração ao dito ar-tigo.,susta expressão (disse o Senhor Villela) sahir doKe.no parece-me «mito indeterminada, e pôde entender seM, todo o Eerniono Portuguea em gerai : em cooSeqHen-vu (toque, o Rey querendo mudar a Sede do Thronopra qoaiquer Província do Ultramar , náo he iohibido pelafonhiiiuiçao, de o fazer , pois dirá que está dentro lios
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DoiBfflios Portngaezes. Ora , esta mirada rs ça pôde ser prein»dicial aos interesses da Nação , e pôde também ser algu-
ma ve?, necessária. Por conseguinte , julgo conveniente que
se declare , que o Rey náo possa saliir do Território Por-
íuguez sem consentimento das Cortes , mas nem mudar a
Sede do Throno. sr Esta opinião, tanto a sabor do parti-
do anti-Brasileiro , foi altamente apoiada ... O Penhor
Borges Carneiro , não deixou de exclamar immediatamente
com a sua costumada impetnosidade: z: que o Rey poderia
tir visitar as nossas Províncias do Brasil , ou de África ,
e ter grande demora nessas viagens táo dilatadas, cora
grande prejuiso da Nação • s e o Senhor Camello disse:
K que o Rey náo deve ganir , para evitar grandes despe-
sas. :=

Ora aqui temos do sentimento de hnm Senhor Depa-
lado , o Brasil na mesma linha da África-, e no de outro,
bum grande temor das despesa.*!, que o Rei poderia fazer
em hnma viagem tão ntii -e necessária aos interesses da
Monarquia , entretanto que nenhum ha daquelles que se
tem feito e se faz com aprestos de Esquadras , e ren)esi§4
de Tropas para eooter o Brasil debaixo da Liberdade Ma-
chiavellica, qoe nos oferecem. Esqueçêrão-se os Sienhore-j
do Congresso de que a mudança do Throno foi a salva-
ção da Monarquia , quer sa Europa , qoer no Brasil •
esqnecêrão-se , qne as Scenaa de 1807 , podem reprodu-
«ir-ue, e mui fácil mente ; esquéeêrão-se de qae foi o ti-
tuío de Reino , dado ao Brasil , quem deu assento aos
nossos Embaixadores no Congresso de Viemaa > entre .os
Embaixadores das grandes Potências ¦, de nada lhes apro-
veiíoa a experiência do presente , em qne os suecessos mais
pasmosos sueeedeiti-se táo rapidamente, qne náo dão tempo
a prevenirem-se • só se lembrarão de punir a este Paiz pe-
Ja decidida superioridade qne a Natureza ihe dera spbre
essa já cansada oure lá de hnma parte da Europa. < Acaso
a ingratidão será vicio somenle no individno ?... Ah! que
o grande segredo do Soberano Congresso sobre a recoíoni-
saçáo do. Brasil já está como o de Midas , eoniíaào doa
Canaviaes qae os ventos «imbraváo ; o certo lio que com
opprobrio dos nossos Deputados Brasileiros, p-jésun o Arü-
go com a emenda e eomrmnaçáo proposta; <* nunca o Rey
Portugue/, poderá, sem perder a Coroa-? vir ver o f-aia»
qoe salvara os Seus Maiores , que os yéet-bêra no coração „
sem queixar-se de pesados saerificios , que então fizera.



( 2lS )

Eis aqui como se aviva o tocante quadro de felicida-
de», que nos bosquejavão em princípios; eis-aqui a igual-
dade do Direitos ,'è'de bens. que na sua Proclama ção ,
táo gratuitamente alardearão ! Já aão perdem huma só oc-
casião de ofenderem a nossa honra , de menospfesarem a
Bossa representação , e de aguareataretti Os nosios foros.
Entretanto , estatua muda para reclamar e sustentar os
nossos Direitos , o Senhor Fagundes Varella , só acha pa-
lavras, oa para. escarnecer matérias graves, ou para. es-
candalisar os qua sempre respeitarão os seus Príncipes. Sim ,
debatendo se a questão , se seria licito a huma Princeza
de Portugal , quando reinante , casar com Príncipe Es-
trasgeiro, elle disse, rompendo o seu dintumo silencio:
^q«e vida fazer a Portugal ? (o Príncipe Estrangeiro) ,
g Viria a fazer raqa ? Pura isto em Portugal ha muitos
capazes de exercitar os trabalhos de Hercules. = (Diaridi
das Cortes, N.° 246, pag. 8364 . 1. col,) Aquelles que
leváo a mal o faltar-se das expressões de alguns Senho-
res Deputados , quando ofendem os interesses do Brasil ,
qtie agora consultem as leis da decência , e do decoro com
que sempre os Portugaezes tratarão o bello sexo , para
depois pronunciarem os seus juisos sobre a grosseria destas
paia vias do Senhor Fagundes Varella, e tanto mais gros-
seiras, quanto mais publicas , e irhoma Assemblea Vm
Augusta. Náo nos consta qoe nessa occasião o'chamassem
â ordem , mas sabemos que o fizesão para com o Senhor
Silva Ferreira , quando corno bom e verdadeiro Patriota
'advogava a Causa da sua Província despresada , e escar-
Decida !!! Táo pouco se chamou á ordem o Senhor Borges
Carneiro , quando na Sessão de 7 de Desembro ( Diário das
Cortes N.° 245, pag. 3348, col. 1 ) disse : —, a emenda,
que eu. proponho ( sobre as linhas collaíeraes ) he : que'«xtiitctas todas, as unhas , succeda a Tia do Senhor D^
Afo&o YL a Senhora D. Maria Francisca Benedicta ; porque:seria notável omissão , tendo o Senhor D. João VI. huma
Tia, náo se fazer menção delia, rr

- >»•» meio porém de táo repelidas precauções , para se \
roubar iosenüvelmentc ao Brasil toda a idéa de Reino, e
toda a esperança de ser a Sede da Monarquia , não at-
tenderão , que buin Rey , que bem pesar a importância de
a tribos os Paizes , e convencer-se das vantagens , que este
novo Reino lhe oferecer, náo hesitará ^Kfrirerar inometrf®
em Iroçar hum ci-isíaí per hnm diamante ; ou , como dia

i
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De Pradt , em .preferir no Novo Mando hrsra grande eji
rico Império , a huma pequena Província da Europa. Se
o Trinmvirato , ou Qnioquivirato ("segando a expressão de
Sandoval ) podesse de hum golpe de penna , riscar o Bra-
iil das Cartas Geográficas , já elie nào existia ; e qual fora
então a independência de Portugal desde 27 de Novembro
de 1807? respondão os Políticos desapaixonados.

Nào satisfeitos ainda com o aoatnema fulminado sobra
o Rey , passarão também na Sessão de 3 de Desembro ,4
íulmina-Io sobre os Príncipe» Herdeiros da Coroa , de que
se tratou no Artigo 112. Então debalde se exprirnio .oestes
termos o Senhor Corrêa de Seabra: zs a experiência dos
nossos dias mostra que o espirito mais penetrante , e ati-
lado , náo pôde prever todos os acontecimentos políticos.
Se ainda huma vez se renovarem os acoolechnerjios de 1807,
estando o Rey , e o Príncipe Real ligados pela Con-fetiLcí-
ção , para não poderem sahir, se as Cortes náo estiverem
reunidas , podemos nós calcular as males, que se segoiráó.
dè qualquer resolução, que Ei Rey tomar? Poderemos por
ventura calcular o partido, qne a Família Real tomará ?
O que podemos só julgar lie que a existência Política está
muito em risco. O que a Portugal , e mesmo á Europa
aconteceria, se em 1807 houvesse hum tal Artigo ? Além
disso náo ha Portuguez , que se não lembre , que seria
rauito conveniente se se renovasse a antiga pratica de Nos-
sos Príncipes viajarem pelo Reino , e , por Si-mesmos, co-
nhecerem os males , qae sofre a Nação , e os remédios ,
e providencias que necessitarão , e os bens , e utilidades,
que podião promover. Náo deve também esquecer, que os
Estrangeiros náo lonvão muito o costume actuai de Poríu-
gal, de náo gahirem os seus Príncipes para fora da Corte.
A minha opinião he, que se .suppríma o Artigo , e que na
Constituição se não iohiba o < Príncipe R. de poder livre men-
te viajar por qualquer Provincia do Reino-Uoido , e qaan-
do na Constituição se tome .alguma-providencia a este res-
peito, seja recommendar-lhe estas mesmas viagens; ate

porque não haja contradiçção no que já determinou o Cota-
gresso em mandar , que viage o Príncipe R. pelos Esta-
dos Estrangeiros, rr Se a Verdade fosse ouvida: se a Im-
parcialidade , e a Rectidão dirigissem sempre as decisões
dos homens, esta opioiáo fora de certo abraçada; mas co-
mo os éccos das paixões reação tanto nos Templos como

-nas .Chonpairas^-eonao-fr-vtw-.^inperiosa-a^ -o -Coagresso ama-
a 3
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«fãs deve se? ouvida nem réplica na Opinião de alguns-,
aksda quando a Nação se acha em character organisante v
e não erganásado , foi despresada a reflexão daquelle betie-
mérito e 

"prudente 
Deputado , e elevou-se á cathegoria de

Lei fundamental-, = que o Príncipe ÍL perdesse o Direito'
á Coroa, se sahisse do Reino de Portugal e Algarves.»
A sttta nem- sempre fere o ponto a que he dirigida; esca-
pou o melhor naqueile Artigo , era s: evitar que o Prin-
tsipe aqui ficasse. = Contarão com o seu regresso, sem at-
tender , como sempre , á nossa vontade; íírmárèo-*e na
infàllibilidade dos seus mandados; legislarão, e descobrirão
par isso mesmo que o ultimo golpe para a nossa recoioniv
saqáo, era, depois de voltar o Príncipe, fexarem-ge om
Portos ao Commercio livre.

Brasileiros, deixai que murmure a intriga, deixai que
vomite o veneno e a peste ; O Príncipe R. he a égide
tia nossa Liberdade ; be o penhor dos nessos presados ióros g
be o esteio da Constituição no Brasil ; he o instrumento
da nossa tranquillidade; he o centro da nossa liberal Rea*
nião com Portugal-, he a fonte da nossa ventura ; be ©
Amigo-' dos-Portuguezes-, porque só deseja a sua maior*
gloria, e só promove o seu maior bem. O Brasil não pó*
de deixar de ter huma Constituição liberal , e que bem
harmcaíe os Direitos imprescreptiveis do homem , com «t»
decoro da Dignidade Real. Que força hercúlea poderia
agora arrancar dos nossos corações esta nova potência ag-'
gregada* ás potências di nessa alma ? A- Liberdade he con-!
geisita com o Brasileiro ;t o. horror ao Despotismo be ranata*
nos Americanos. Ai daqueües que somente tentassem abalar
a Arvore da nossa Liberdade!' Mas cumpre , Brasileiros ,
cumpre ter confiança uo 'Governo 

; cumpre reunirmo no» ¦*,
e= nao consentir que mal entendida liberdade quebre os vin-
culos dos nossos commuas interesses , que ligão entre si'
as Províncias deste grande Reino.; frjamts dos mal isstea-
ritmados , que esptculão na anarquia o interesse , que os1
conduz , que tudo fazem suspeito para que nada se affir.->
me.. A- nossa Reunião com Portugal só pôde assentar em
huma perfeita igualdade de Direitos ; em qnauto estes se-
náo equilibrarem, não podemos colher os fructos de hum*
Sabia Constituição, Ber, dormir seguros , e contentes- ái
sombra áa Arvore , que plantámos-. Se a uniformidade !êé>
Religião , e de Linguagem ; se os laços do sangue , e da
amizade no,s; chamão. á Uuiáo, esta União não deve. eus?"
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tár-nos o sacrifieio da nossa Représeataçáò , da nossa Gran*
deza , e dos nossos ftf. tiros destinos; chamando porém os
ÉossOs Irmãos á confiança uo Governo, e á Reunião ne-*
cessaria em hum só honroso e patriótico sentimento , nóá
tambem recOmmendamos ao Governo , o despir de todo o
Velho homem para se vertir do líovo ; a mistura do anil-
go sysíetoa com as novas instituições he huma aamlganu
infernal, impossível de persistir. A irresoluçáo he o peiGf
doe defeitos ; medidas liberaes , publicidade, franqueza»
Verdade , e justiça são os Astros porque se deve conda*
zír o Governo , dirigindo a Náo do Estado ao Porto da
Felicidade»

s^J'-^^ w1 f^ WÇ> ¦'''¦ ''< T-

O Ceo como qtie se tem apressado1 muitas iètW"'ytd
lenir os magoados corações Brasileiros , nngindo-òs de Am
precioso' balsamo, que nos faz o praaer muito maior,,; di)
que a dòf qüe o precederá. Se'do nosso"' seio - èxpellimos

-á- Divisão Auxiliadora, qué desorientada pelos seus" Chefes,
foi motivo dV díssatíores porque' passaisos , . até; o ponto!
de temermos ver derrauíar-ré O sangue Pòrtugtiez éntrê
Irmãos-, cobertos eoiii as mesmas 

'bàndriras?; se esta dôr
aggraVott-se consideravelmente' pela ííiorte prematura do Se-
renissimó Principe da Beira , por qoéHi sobimos mais algriiiá
degráos ria èscadá dè gloria ,/donde já aáO podemésy ser
dwrib&dbsH^Ceb ,• apiaèado: talvez cooTtrata victima; inno-
eente , fez aportar' em uo^as;;CósítísY etíira'Divisão ,'qnii
dirigida por Chefes Honrados e Liberaes , nem desconhece,
nem ataca os nossos Direitos ; e pelo recente nascimento
da Sereníssima Senhora ínfsnta D. tornaria , aagmeatou
a nossa justa saüs-faqáo , ná© só adiantando a linha da
Augusta Dynastia, que a Naqâo escolhera era 1640, que
reconhecera e proclamara em Portugal em 24 de Àgorto de
1820 , e uo Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 1821%
mas tambem porque nella reconhecemos hum formoso íris
de paz e serenidade, hum duplicado penhor da nossa fn-
tura gloria , accreecentado ao que já possuímos na Sere-
DÍssima Senhora Princeza da Beira.

Se o nascimento de hum Príncipe he huma benção ,
eom . que o Ceo cou firma a sua Protecção , para com oa
P:ovos escolhidos-;, se-por die-a Política • reconhece hnm. ntt^-
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vo enlace na prosperidade da Nação, afastando-lhe o fla-
gello da guerra civil , que se ateia faltando a suecessáo :
nas circunstancias melindrosas , em que nos achamos . o
nascimento da Sereníssima Senhora Infanta D. Jaouaria ,
riispería a lembrança desta benção celeste , ãeste- interesse
Nacional , e sóida o elo , que pela morte-do Sereníssimo
Senhor Príncipe, D. Joáo , se quebrara na cadèa que pren-
de ao Brasil 03 nossos Augustos Regentes. Fomos priva-
dos de ver neste Príncipe , cortado em flor, e nUí-um perio-
do diíB-nltoso , hum Patrício desvelado, e nelie retratadas
as heróicas qualidades de seu Augusto Pai; mas não gere-
raos inhíbidos de admirar na Infanta recém-nascida aquelSas
Virtudes, que fazem táo respeitável, e íáo digna do Amor
dos Brasileiros a Excelsa Princeza , que nos enriquece com
táo preciosos fmcíos. A Nação que se recorda sempre com
saudade dos dias da Memorável Senhora D. Maria 1. , Her-
deira das Virtudes da*Senhora D. Maria Anna d'Austria ,
espera vê-las reproduzidas nas Augustas e Brasileiras No-
(as, educadas por huma Princeza tão Liberal coíijo Sabia,
íáo boa Mãi como terna Esposa. Ah! em quanto o nome
da Sereníssima Senhora infanta D. Januatia lhe recordar
que ella nasceo nesta Cidade, recordar-lhe-ha também , qne
o dia 9 de Janeiro do anno do,seu nascimento , foi qnein
lhe conservou a Pátria, e a seu Augusto Pai a mais
rica jóia da Coroa, a que já tem direitos : só por este
titulo, nós devemos esperar do seu Coração , em que se
ajunta o sangue dos Nossos Reis , com o sangue dos Ce-
sares, hum acolhiiaeato nobre, e bem digno do seu Pa-
triotísmo e da 

'sha 
Real Gratidão. '

Rio de Janeiro, na T.p. de Moreira, e Garcess 1822.
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REVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

TERCà FEIRA 26 DE MARCO DE 1822.

Redire sit nefas.
Horat. Liv. v. Od. h

CORRESPOND ENCIA.

Sfírs. Redactores.

Apesar de ter geralmente ouvido declamar contra o
Amor próprio como germen de todos os males , seja-me
licito denomina-lo virtude , e germen de virtudes. Quem
disso se escandalisar , lembre-se de que as Divinas Lcys
natuTal , e positiva , o presupóe sempre como huma régua ,

pela qual devemos nivelar o nosso procedimento com o pro-
ximo.

Muito parente , porém , delle he o Egoísmo: melhores
pennas tem já traçado snas linhas divisórias, mas nas ac-

Ali7
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tttaes circunstancias creio não abusar chamando era mcmrvoda causa publica toda a eloqüência e poderosa influencia
de v v. ra m. , oeste ponto. Perigou a Pátria , tremeo o«osso coração á vista do abysrao , e apressurados voámos
i mas está ella perfeitamente sáclía ? Esgotada de sangue ,
jaz quasi exiuanida, sem poder convalescer. Deixemos figu-ias. Nós precisamos pagar a velha divida , sustentar osTribunaes , a cuja demolição obsfámos , abrilhantar e man-ter nossa Marinha , sustentar independente o brio do hon-rado Militar, a cuja sombra descançamos, n'huma palavra,contribuir a todas as despesas do Estado. O nosso Amor
próprio , eia o innato desejo do nosso bom ser nos arreba-loa gloriosa mente aquelle primeiro passo, elíe mesmo nosdeve chamar ao cumprimento do segundo. Em vão plantaaquelle que Dão rega, e aduba; a conservação he humacoíiímmda criação. <- E, como, Fluminenses, como comarrastado pé vos chegais aquella 'voluntária Contribuição ,que tão adequadamente abrirão exemplares Concidadãos nos-fos ? ,0 Militar oferece o sen sangue , a sua vida. OsMinistros suas inquietas vigílias. Os Empregados o cum-
pnmenío. de seus devem ,; e que dareis vós senáo for onumerário em taes circunstancias indispensável? Suftenran-ào a Pátria , susleatai-vos a vós mesmos , e se ella cahirtodos perecemos.

Isto atéqni já he velho, Silrs. Redactores , mas bomne que vv. mm. o retoquem com o seu Iustroso burnido ,para que não esmoreça o Patriotismo de nossos coéves. Osnossos Brasileiros em nobres , amantes da verdadeira gio-na., sahios avaliadores do seu bom ser ,•¦ basta.

Morde-me porém ainda hum escrnpuiosinho,. sobre queconsulto a v v. m m.: os Estrangeiros , que entre nós vi-vera , desfrntáo todos os ben» resultantes dos sacrifieiôs que-aos temos feito e fazemos. Defendendo as nossas Proprie-«aaes, a franqueza dos Portos Brasileiros , a nossa cathe-gunca Independência, não o8 defendemos também a elles,» wn commercio , as soas pessoas e bens ? Que pouco go-«uno» nós, que elks não gssew ? O Negociante mo tem
f-auia; 

a sna Patna he aquelle ponto do Globo, onde me-i .«r Se combináo os seus interesses. Ora , sendo tão noto-". aS vaiítaSeIJ8' qoe destes nossos sacrifícios lhes revertem< »<i« será raewnavel qne também elles botem a mão íóra
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do capote ? O companheiro no lucro , âere~o ser iambem
nas perdas. ,* Quem melhor do qae elles conhece as nossas
circunstancias , e o bem futuro , que daqui ih.es provirá i?
Poucas palavras , bons entendedores.

Rogo portanto aw. m m. queirão ter a conde^eenden-
cia de juntar esta pequena sombra aos falgerantes raios do
seu Reverbero , para que delle tome a expansão de luz e
brilhantismo , com que affluente superabunda. A tanto me
anima aquella benignidade com que v v. m m» já acolherão
as minhas duas pequenas cartas. Farei por jamais lhes to-
mar o tempo senão com matérias, que a nós todos avan-
cem, Sou com toda a consideração e respeito ,

De v v. ra m«

Áffeiíooso Leitor;

O Aventureiro.

;xcx
SHrs. Redacíores.

En tinha lido no N.° IV. do sen Reverbero as jus»
tas queixas, que lhe enviou hum seu Correspondente, so-
bre o mysterio , que no Jardim da Lagoa se fazia das pre-
ciosas plantas e sementes , de que elle abundava , e cuja
propagação sendo do maior interesse para o Estado, huma
indiscreta vigilância as guardava , como a do Visionário
Alchimista, que recata a pedra philosophal. No longo pe-
riodo , que decorreo da publicação do precitado N.° , aió o
presente, admirei eu que os Mandatários daquelle Jardim
emperrassem no seu systema, e não sei se diga , em peior,sem lhes embaraçar o interesse publico , e o grito da ver-
dade. Digo, que náo sei te peior , pois he constante , quesabendo hum dos Cerineos , que alli subcommandão , queem casa de pessoa moradora naqueiies contornos havia hum
Craveiro , e assás viçoso, o foi ( por ordem ) arrancar, e
conduzir para o Jardim da Fabrica, julgando-se aquella
possessão hum, sacrilégio digno de exemplar castigo.

x 2
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Tenho porém agora o praser dc commnnicar lhe para
satisfação do Publico , e do seu Correspondente , e para
conhecimento dos que areião o melhoramento das nossas
eousas , que S. A. R. hindo em hora destes últimos dias
jantar aquelle Jardim , acompanhado do Ministro de Estado
dos Negócios deste Reino , mandou expressamente ao Ins-
pectnr da Fabrica , que se franqueassem , e com abundan-
cia , a todos os possuidores de terras , as plantas , e se-
mentes que 

"alii havião , pois que o interesse Nacional ,
íiáo era te-Ias para ostentaqão, ou bel-prazer dos seus Di-
rectorea , mas sim que se divulgassem , e que se reprodu-
zissem , para se colherem es frucíos e vantajens , que ellas
promeííem e que huma tal avareza empecia.

Está vencido portanto o primeiro passo ; mas não está
tudo feito , porque ainda resta alguma cousa a fazer. He
preciso aproveitar as boas disposições do Nosso Regente..
e a sabedoria do nosso actual Ministério. V v. m m. sabem
que nem todos os Lavradores podem consultar bons livros,
em que aprendão as doutrinas necessárias á profícua cultu-
ra destas arvores , e qne sendo raros no nosso Idioma ,
apenas se enconüão em huma ou outra Livraria , e em
linguagem esirangeiia; também sabem, que sempre que se
procura aclimatar taes, ou taes plantas, ou introduzir tal
ou. tal invento , mandáo-se espalhar simultaneamente Me-
morias sobre a sua cultura» amanho, e processo, por isso
Mesmo que s fácilms est inventis addere. cr Parece-me por-
tanío que não devo ser estranhado , se em desafogo doa
meus patrióticos desejos, lembrar por meio do-.seu Perio-
dico , que seria de grande proveito , que S. A. R. mande
publicar pela Imprensa , e em diakcto vulgar, Memórias
redigidas pelo Inspector daqueile Jardim ,. fundadas na ex-
periencia que deve ter feito nos annos que deite cuida , on«
de com toda a possível clareza se ensine o methodo de co-
ibêí . jorrar , e beneficiar o CM,, o. Cravo,, e a Pimenta,
juntando-se-ihes estampas dos fornos, e peneiras uecessa»
rias, para melhor conbeeimento dos Lavradores distantes;
indicando-»? qual he o melhor- tempo, da plantação , e co-
lheita.; qual a terra mais própria , e que beneficio deve
prepara-la; em Sei , tudo o que pôde facilitar huma cul«
tura tão preciosa,' eda qual se devem esperar grandes lu-
eras s talvez em, bem. poucos annos.
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Conheço qne. a nossa Agricultora ainda se reduz a
poucos ramos , porque huma quasi cega rotina a obriga a
ser pequena , niium Continente , em que pôde abnmgcr in-
finiias producçóes de commercio , e exportação; conheço
que lhe faiíão aquelles estímulos qne a promovem n'outroa
Reinos, como são as Sociedades dos Amantes da Lavoura ;
os prêmios ainda que pequenos, eom tudo apreciáveis, sen-
do dados ao merecimento, e aos que mais se distinguirem;
em quanto porém o Governo não pôde cuidar destas pro-
videucias, porque negócios de mais urgente expedição fa-
zem hoje o emprego dos seus desvelo» , julgo que aprovei-
taria , mandarem-se aos principaes Fazendeiros da nossa Pro-
vincia , algumas plantas do jardim , com as Memórias em
que fallei , e recommendar-se a sua cultura , como hum
Serviço á Pátria , e a communícaqáo dos seus progressos,
para publicidade e conhecimento de todos-, o zelo Pátrio-
tico enche os corac;óes Brasileiros , elle se manifestará sen-
do desafiado com honra; cada hum dos mais ricos Fázen-
deiros , pôde bem sem prejuiso da mais necessária cultura,
occupar-se também destas Plantas exóticas , elles em breve
serão os Mestres de seus v-ísiuhos , e quando o lucro lhes
compensar o trabalho , como devemos esperar , então ve-
remos o interesse chamar huma grande parle dos Lavrado-
res a seguir novas estradas , como acontecera com o Café,
aqui plantado ha menos de 60 annos d-e cão passaria esta
planta pelas mesmas dificuldades em seus princípios ?

Não são unicamente as plantas exóticas , as que ne-
cessitao destes estímulos ; ha muitos e muitos objectos que
.clamão por auxilio, e pela sabedoria de quem os conduza
a ponto de darem os mais felizes resultados. As nossas es-
iradas , que se me he permittido dhve-lo , sao as veias do
grande corpo do Estado , as estradas, qne só podem faci-
litar as communieaeóes de .Província a Província» animan-
do o commercio interior, que he, àíém das suas grandes
vantagens, o primeiro movei da civilisaçáo dos Povos; as
estradas exigem prontas e grandes providencias, g Que rique-
Kas náo ojffereeem as Pescarias , nas quaes até pôde o Es-
•tado achar hum viveiro para a Marinha deGuena? ^ Sm
quam breve tempo , conduzidas eom sabedoria e prudência
sobre os parceis dos abrolhos , nas Costas de Pauta Calha-
iióa , e nas bocas do Âmasonas , poderíáo talvez exceder
as de —New Jouoland í -- Lancemos os olhos sobre as ri-
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ffiiezaá ,, qne ellas fem dado á Inglaterra, consideremos os
lucros qne a Hollanda tem tirado da pesca , e salga dos
Âreaqúes , e conheceremos, o que podemos igualmente lu-
erar. g E náo he tempo- de sahirmos dessa miserável rotina ,
que até nos aponcava as mesmas idéas ? g Porque se náo
fomentarão Associações, on Companhias, tão necessárias e
úteis a estabelecimentos novos , a fim de se promoverem
esíes e outros igualmente interessantes objectos? Se o Go-
verão ainda não pôde submetter os seas hombros ao peso
destas criações, pode com indo, e deve remover, quanto
esteja da sua parte , todos os obstáculos , qae até agora
enfraquecido, on annullavão a soa confiança. Rem pouco
tempo ha , qne quando se reunião ou congregaváo tres
homens, julgava o Ministério , qne com elles estava o Dia-
bo , maquinando a mina da sua Arbitrariedade , apesar de
que he doutrina do Espirito Santo , que =; onde se acharem
doas ou tres pessoas em sen nome, estará Deos no meio
deiles. s Mas graças ao novo Astro de 24 de Agosto , e
26 de Fevereiro ! outra lua oos ili um in a , outra prudência
nos encaminha; que se teme? qual he o embaraço? g Náo
ficará ao alcance e comprehensáo dos nossos Negociantes
outro gênero de commercio , além desse curto gyro qne fa-
zião , e que bem os assemelhava ( antes do estabelecimento
da Corte no Brasil ) ou a Mascates , ou a Correspondeu-
tes dos Monopolistas de Lisboa e Porto ? i Que riquezas
náo oferece á desvelada industria a vasta e rica Provincia
do Rio Grande do Sul ? Que necessidade temos nós de
comprar ao Estrangeiro o Queijo e a Manteiga , podendo
adiantar e aperfeiçoar este ramo de commercio , até hoje
possuído por Nações menos abundantes de gados , porém
mais cuidadosas dos seus interesses e dos seus commodos?
Lembra-me o que a este respeito escrevera o viajante In-
gle* — Joáo Mawe — visitando na Província de Minas hu-
ma pequena Fabrica de Queijos ; a curiosidade mais do
que huma industria firmada em principios , era no sentir
daquelle estrangeiro o movei de hum producto, de que po-deriáo tirar grandes vantagens os Mineiros , se o levassem
á perfeição de que he susceptível ; faltão-lhes até os utea-
silics mais. simplices, e mais precisos, e náo lhes chegáo
Memórias , qas lhes dispertem a idéa de os fazer.

(,Qw necessidade temos nós de vender ao Estrangeiro
os Couros, para lhos comprarmos depois curtidos com aquella
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perfeição , a que tftmbem podemos chegar , se o estudo de
cousas úteis, acordar a nossa entorpecida Industria? (h
Americanos Inglezes recolhem immensag sommas de Patas*?»
que fabrícáo ; o nosso terreno abunda de vcgetaes de qneella se pôde exírahir; basta ler-se a Memória escrita e de-
dicada á Real Academia das Sciencias de Lisboa , pelo nosso
falecido Brasileiro — João Manco , - para nos convencermos,
qne ou por desmazelo , ou por ignorância , perdemos esta pre-eiosidade,. que a Natureza a cada passo nos offerece do Reino
do Brasil. Poderíamos, com a nossa Potassa , ou concorrer
com os Americanos nos Mercados da Europa , ou emprehender
optimas saboarias, para nos dispensarmos do. péssimo sabão,
fabricado ás cegas , e que mais snja que purifica , e paranâo darmos o nosso dinheiro pelo melhor , qne nos impor7-
tão os Hespanhoes , Francei.es, inglezes, e Americanos.
Os nossos bosques estão cheios de madeiras de tintura ria ,de que se podem fazer exíraetos , qne além de mais provei-tosos , são de muito' fácil conducqão , e de lucro certo ao
Fazendeiro que os perde.

He tempo , Senhores Redactores , he tempo de lembrar
ao Governo , e aos Povos, todo o qne pôde dar a este
Paiz o impulso que elle merece , e qne o deve fa~er hom
dos primeiros Impérios do Mundo. V v. m m. disserão na
excedente Memória do Sábio Mineiro inserida no seu N.»
XVIII. que ssos grandes Impérios tem caminhado ún Oriente
para o Occitlente , e que o Brasil está reservado paraser o mais poderoso do Universo , franqueadas as barrei-
ras até aqui oppóstas ao Gênio , á Industria , aos Talen-
tos , e ás Producqóes do Paiz o mais bello , e o reais
rico. e= He preciso pois destruir essas barreiras ; e declaram-
do guerra ao torpe Egoísmo , ou á mascarada Arbitrarie-
dade náo deixar de propalar, ou a maehiavellica conducta
de huns , ou a maldosa renitencia de oatros.-Roma , diz
o dictado , náo se fez n'hum dia; he verdade , mas iam-
bem diz o rifáo : De pequenino se íórce o Pepino. Convém
desde agora dar huma boa direcção , marcar hum bom
rumo ás cousas do nosso Brasil ,' para que esta grandeN-io navegue sem soçòbro , e sem guinar, a Desenhemos
huma grande Carta (diz hum Sábio Medico Brasileiro;,"demarquemos 

nella todos os pontos , illaminemcs todas as
Binuosidades , tracemos as linhas pelas quaes possamos ,seai o mecor desvio , navegar cora segurança ao Porlo da
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Felicidade Publica. Sr Finalmente , Sfírs. Redactores , he
preciso hum Systema de perfeita Reunião , do contrario ,
sempre que novos Palinuros tomaram o Governo da Barca
entrando no Ministério , haverá variação , e retardar-se-ha
por isso mesmo a nossa tão desejada prosperidade.

Reservo para outra occasião moitas consas, que me
occorrem , e que podem ser de proveito nas nossas actuaes
circunstancias *, hum Governo Liberal , náo desprésa as lem-,
brancas de liam Patriota , que francamente deseja o bem
Publico; «'outros tempos , eu seria taxado de dar conselhos
a quem nem os pedia , nem os pregava ; hoje só une po-
derião taxai* de falto de conhecimentos , mas não de Pa-
triotisoio.

Reflexões."

Quando a raiva dos Partidos começa a dividir huma
Nação , a verdade , solido interesse dos Povos , confunde-se »
e perde-se na luta porfiada das paixões , que entáo se des-
encadéáo. Aquelles mesmos, que tem a fortuna de lobriga-
Ia , não poucas vezes sáo obrigados a calar-se , - para náo
serem victimas da nialedicencia , da intriga, e do ódio.
Cada hnm partido começa a encarar os objectos pela côr
das suas paixões ; com todo o empenho procura fazer pro-
ssüfos , e apoiar-se na opinião ; apresenta sempre os seu»
próprios interesses e sentimentos , como interesse e sentimento
geral -, e na falta de rasóes recorre á impostura. Quizesse
o Ceo , que mendigássemos entre estranhos a prova desta
verdade!. . .

Appareceo entre nós a Constituição ; era impossível
que os princípios despoíicos do Governo então existente i,
náo fizessem que logo , e logo se abraçasse o novo syste-
ma: mas também desde então se principiou a dar nome de
Republicanismo á sincera adhesáo para com as máximas do
Governo Representativo. Os devotos da Arbitrariedade,
aquelles , que á sua sombra baviáo exhaurido a substancia
deste Paia , temendo a cada instante ver quebrado o fio ^
que prendia a espada da J ustiça imminente ás suas cabe*
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çati ,' laiiçárlo mão de iodas as caluniniaã para macular os
snais puros e mais decididos Liberaes. Por outra parte estes
attribuíiáo aos servís tantos piojecíos , que todavia , apesar
dos seus bons desejos, e da sua facilidade em conceber es*
peraaçâs , eíies uwilca talvez; imaginarão.

Paredão porém extinctos , ou peio menos acalmados
oa Partidos-, e os sentimentos geraes convergindo para hum
único centro da Felicidade Publica. Eis , que começa a
formar-se huma nuvem negra, carregada de electricidade,
que arrebentou sobre o Brasil , despejando do seu seio- dous
raios abrasadores.- Taes «áo os Decretos que mandão retirar
o'Príncipe, e estabelecem o novo systema de Governo par*
as Provincias do nosso Reino; Governo sem unidade, e que-
parece antes dictado pelo Genio da Discórdia , do que calcula-
do pela Sabedoria colíectiva da Nação. Quem náo crera, á vis-
ta do estado de civilisação e -calhegoria do Brasil , qoe todos
os Brasileiros fizessem dos seus sentimentos , hum sentimento
só, gritando, como homens livres zxnéo, não queremos. Nés
jurámos huma Constituição, q«e nos prdmettia igualdade
de Direitos , *e que agora nos diSereacéa tanto delia, quanto
vai da Liberdade á escravidão; a fé nas promessas he a
base. das Sociedades, e muito igooniioiosa nes seria a deífee
jção ao juramento prestado , se se não manifestasse agora,
que jurámos huma cousa , e que outra se nos verifica. Náo,
«áo - queremos, _= Dividirão-se porém , e o maiaS he qae náo
«xisle a divisão' .semente entre Provincias ,, mas até entre
os Moradores da mesma Cidade ... Já náo faa artificio,
que não empregue» , sentimento que não exaltem , dispa-
tas que náo esquentem , para ver se desfazem a nossa bri-
Ihante Reunião , semeando o desgosto, a discórdia, e até
promovendo W desconfiança no Governo com a pintura de
males 4 que só são possíveis , e só existem nos corações
dos perversos. Elles sabeui que hum edifício abalado, he
mais fácil de derribar^se , e que os amantes da Liberdade
Ceastitacional devem temer a perda deste thesouro inapre-
«iavel , por isso bosquejão o Despotismo -como «sul tado orfs
«ossos procedi meu tos, para assustarem os Liberaes mais
•sirnplices , porque estremecida a sua firmeza com estas vi-
¦soes , ou sonhos, engrossa o partido da oppressáo Colo-
¦nial, e ajustáo-se os ferros nos pulsos dos que só querem•a .Liberdade.

Até certo tempo , pareceo que todo este manejo ferie-
¦broso. e iníquo, vinha da Divisão, de ne&sda memória,

x 3
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que com escândalo <Ja rasáo , e da virtude achava Patro-
tios, e-alé Escritores , qne os applamJi-ssem ; mas depois
que ella se ausentou, somos persuadidos, que este maneja»
tombem nasce de certas víboras encobertas , qne existem
no meio de nós , e que colhendo a substancia do Brasil ,-.
recebendo delle hnma existência Social , qne alias , náo
teria», gâo ingrata mente es seus maiores inimigos r maldo-
ias vespas v qne malignas por nr.turcza , fazem o mai perfert;a de instintío , e aíé sem proveito particular. Quanto
«va -bem entendida , aquella Lei ás Solou , que obrigava
es Cidadãos todos nos perigos da Pátria a declararem-se
por hum Partido í Se ella existisse entre nós , quantos Tar-
twfos ( nas classes mais elevadas } veríamos nós, largando
a rcnpeía da hypocrisia , e declarando-se acerbos inimigos
daqoeile systema que parecia ser oseu'1 "4»aot©3 punhaes»
quantos patibulos veríamos prometfidos aos mais abrasadoa
Eo amor de huma Causa, que eiles simaladameníe eom ct>
sorriso de Judas-, dizem que he a da rasáo ? Quantos in-
íensos veríamos, que se queimáo em roda do Throno , e
io Ministério , que aquelles que alli os offereeem deseja»
lião vêr convertidos em veneno? Quantos epigrammas náo
sóiláo elles despejadamente , quando náo temem o espreita»
dor Patriota ? Que tactica infernal ( na* classes baixas >náo vemos nós quasi todos os dias praticada " Que ealum-¦flias escandalosas que se espargem; qne persuasões que se
fazem ; que falsas correspondências que. se fingem ; quelibeilos iníamaiorios que se publicão; que noticias deslavo-
rayeis que se assoalhão ; que intrigas odiosas qne se tra-
Hiáo ; e sobre tudo , que descaramento e que vi lesa para
proseguirem no, mesmo caminho em qne são desmentidos a
cada passo , e' em que a cada passo se cooheeem mais a
mais ca se as perniciosos fios ? Huns griiáo , que use tenta
destruir a Ceasütuição (que eiles .mesmos a não quererá
por casa, e q«e he impossível arrancar se dos corações
Brasileiros;; ou três , que o Ministério manha a arvorar o
Despotismo (e elles frequentâo as salas dos Ministros). Es-ta louvão o dasorientado Governo de Minas Geraes , ondecom todo., elks náo fa-Haiiáo com tanto despejo; e amea-tjao-nog coei Bahia , e Pernambuco. Aquelles chamáo assai-feriados quantos defendem a Causa do vilipendiado Brasil. ..
Qm malvada raça de harpiaa tem o Brasil a desgraça deacouiar no seu seio ? Bem sabem com tudo , os que ins-
fuao. estes, receios , os que propagara estas indignas. auspe>
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tas , qne o tempo ha de dissipa-las , e que nio se funda»
em factos , que facão duvidosa a nossa Couetitncionalidade;
mas elles continuão, talvez desafiando algnm. acto de des-
poíisrao pela exasperação da nossa liberai Prudência ; paca
justificarem as suas calnmuias ; elles proseguem , porque
he este o modo de produzir inquietações e anarquia.

Os Brasileiros de bom senso ,' são assás perspicazes
para qne deixem estes amantes da desordem tender aos seus
perniciosos iins , sem apontarem aos seus irmãos o perigo
a que os arrasttáo, e o meio de o evitarem,. consolidai!-
do cada vez mais a nossa confiança na Sabedoria e Libe-
ralidade do nosso actual Governo. Oxalá pudéssemos ttós,
peio sacrifício dos nossos bem curtos talentos pessuadir lia-
ma firme, huma honrosa, huma necessária Reunião de
vontades e sentimentos , sendo a Constituição o nosso prin-
oipal apoio, e o nosso Regente o centro do Governo , que
anime e actúe os muitos e distantes pontos ria circuufereii-
cia do grande Reino do Brasil ! Nós sabemos o que ha
Constituição , e conhecemos quanto se apartai*, delia aqnel-
les que semeando a desconfiança , e accendeudo a discov-
dia , promovem a anarquia e a desgraça , dizendo-se zelo-
sos de hum bem , . que sem duvida não aprecião em seu*

procedimentos. Nós entendemos com Benlhana. que a Cons»
tituiçáo, he huma Legislação dirigida principalmente a con-
ferir poderes , e a prescrever deveres , dieiada pela equi-
dade , e pelo principio de utilidade igual a toda a Fami-
lia Nacional; sabemos com Locke . que para melhoratmor
de condição nos submeUemos ao novo Governo Civil Cons-
titucional , que só deve tender a produzir entre nós tran-

quiliidade, e segurança , e bem publico ; sabemos com Mou-
tesq-uien , que a-Liberdade em hum Governo áeve ser tal,
que hum náo terna a outro Cidadão. Se firmados neste»
princípios persuadimos a Reunião ,- defendendo cs nossos Di-
feitos , mostramos por isso mesmo que detestamos a douírt-
na de Machiavei , só abraçada por homens ou pw.versos,
oa ignorantes , que pertendem dividir para reinar , levando
esta perniciosa divisão, náo só de Provincia a Provincia ,
Bias ainda de Cidadão , a Cidadão.

Entre os . dissidentes da nossa insta eanua , avultáo de
hum modo attesdivei , o» Membros do Governo de Villa
Rica; dizendo-se Constitncionaes , elles parecem proceder
como Republicanos ; já fazem Ptoclamaçóes incendiarias à
frente da Tiopa j já se airogão attribatoa gcbesaaos., e oa-
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troir, m próprios do Poder Executivo; Mentk-sc. a orraaninaqao de huma Legião de Honra , conferem-se Patentese chima-se, apesar disto, que o Rio de Janeiro qneiMomlbar ue antigo Despotismo; o mais he, que hum dos seusDeputados para Cortes nào hesitou em dar-lhe o tratamentode =: Governo Jnteriit-amente .Soberano. e= Os Povos sopeado»
pe.a força , gemera nas Comarcas daqnella Provincia , de-«aiogao-ae tfe suas queixas ou rio seio de huma experimea*lada antisaide , on em -repetidas cartas aos seus correapon.Jenles-. Será possível, que dure por muito tempo este esta-docontrateitoí Não, ousamos dizer; não, os Mineiros.sãobriosos , são amante* da Constituição , são- predadores deliWHia bem entendida Liberdade , são Brasileiros em fim .e o decoro do seu Paiz 03 chamará por força aos inferes*ses da honra , e da nossa grande Familia. Generosos Mi*neiros , vós- tendes , ninguém o duvida , o direito de eoa3-trtoir o vossa Governo; mas este Direito he vosso , he àvPovo , e oao de poucos homens, de quem haveis confia-do a Direcçao dos vossos Negócios ; vós não lhes transmit»twtes , nem lhes podieis transmütir hum poder que vo%compete reunidos. Será possível que gejais mais zelosos daLuberuaile Coastitueional , do qde 01 iiweneiveis Paulistas -
que sincera , e Goanimemente cooperas a sustentar a gran»fie resolução , que tomamos , pára que se conservem os nos-MM toros , os nossos eom-modee , a nossa tranqüilidade , eate a mesma catiiegoria do nosso Paiz ? Desceremos, porqttelibertos de huma elevação a que sobimos escravos quandopeta Liberdade a podemos fazer Tnnito mais gloriosa p Per..deretmw o nosso centro, para que os partidos se choque rafuriosos , para que a Anarquia »m degole , retrogradando• »o*a prosperidade? Generosos Mineira, se cada hum detios, comas suas vistas fixadas no verdadeiro bem da Pa-XZhdL!0m 9,,eof?áo <*«° de amor á Constituição, e ádadera igualdade, que ella deve produzir, gritar reso*
e™ P ít'Her0-£ 

*remM LÍVa>S ' ""*»*» cicWadâoi ,
f!rt,f ' ternos Português , estabelecendo eter-I

do BiLu °8m)SS°a lmi<* de P^tugal, \

R'*0 BE JAWEIR0. Na Typ# D£ MoRi £ Gíecez> ]822;
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Crescite, et multiplicamini, et replete terram;
Gênesis. ,

¦¦-¦>.~i ¦ ,-, ai 7-Sfirs. Redactores..

A-' vista do acontecido no dia 24 de Agosto de 1820
em Portugal, e no de 26 de Fevereiro do anno seguinte
-üo "Rio de Janeiro^ esperava muita gente, e eu com ella,
que os papeis pnblieos de cada huma daa nossas Povoações
anusmciarião com preferencia os negócios dotoestices , por
kso que o conhecimento destes he mais necessário,. do que,
outros, que se podem dar aos homens; por ora vai illiMii-
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I

da a minha expectaeão, e como v V. mm. g;)0 os únicos
que principiarão, e cónlinuão a foliar do Brag.il , desafian-
do a esta importante carreira, os que agora apparecem sur-"
gindo do peço dos antigos mysterios, e encarando a luz;ca^ Liberdade Constitucional , quero que publiquem a se-
guinte noticia , e com ella as reflexões qne me aventurei aescrever com o intento de ser uíij.

Li com pasmo no - Conrier - de 28 de Setembro
qne era triste e miserável a situação da Colônia Suissa"estabelecida a 20 legoas desta Corte; que denlro dos nos-sos mesmos muros se formara huma Sociedade estrangeira
era principios de Junho, -com o - charitativo objecto" de asoccorrer , repartindo por aquelles Colonos a subscripcãoaberta em Londres a seu beneficio ,¦ e principalmente 

"de
s grande numero de Orphãos , ~ que sao'qnasi os quehoje povoáo a nossa nova Fribnrgo. Esta subscripcão alii
parece qae já montava a 50:000 cruzados. *

Nós os Portuguezes, temos proporcionalmente tanta hn-mamdade como tem os outros Povosy e se os Estraugei-ros , qne se lembrarão de não deixar* morrer de fome ascrianças Snissas , publicassem aqui o seu piano , estou certo
que encofrtrarião a charidade individnal. Parece me portantomuito estranhavel que facão coileeías ás escondidas , porquenum íai modo de proceder , indica desconfiança no Go».verno , e persuasão êe, que os Portuguezes Brasileiros não
possuem caridade , e compaixão , não lhes servindo também<ie desculpa a prohibiçáo do «osso actual systema , parase nao fazerem ajuntamentos , que não sejào presididos poralgum Magistrado , pois no mesmo corpo da Magistraturaaehariao quem os patrocinasse , promovendo o "soccorro da-•peite» desgraçados, a«. mesmo repartindo'o seu pão, ehavendo o-em mais abundância, dos seus amigos, e de pes-soas bem intencionadas . que não faitáo.

Pará intelligencia do Publico a este respeito , transcre-vo em extracto o que se passou em Londres , visto ser««se hum dos meios de sabermos o qne se passa no meio-de oós^e rergositiosámeaíe ás escondidas, ou sem devida
puoliciíiade como ©otf&s muitas cousas).

Hoaiera (-diz o Curier-de 28 de Setembro) juntarão-«« em .Londres na Casa de Pasto iutitnlada - London Ta-vera- muitas pessoas respeitáveis, mormente Snissas, com«5 nm de íoaaar em considerarão certos documentos ralati-""'* á. Colônia S«is«a- estabelecida um viginhanças do Rio
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de Janeiro , trazidos por P„ Schmídtmeyer; e depois «Je
ge agradecer rnoito a este. o seu zelo , forao lidas as opi-
isióes de huma commissão , antes nomeada -em particular,
para este fim , cujo resumo he q seguinte.'A Comniissão disse: que já depois de principiado o
exame dos papeis trazidos por Schmidlmeyer, recebeião-se
as resoluções de huma associação formada no Rio de Ja-
neiro por vários Negociantes , e outras pessoas benevolentes
eom intento de soecorrer aos infelizes Suissos , e huma carta
de agradedimento dos principaes Colonos á mesma Socieda-
de. Disse mais: que duas mil ereaturas , pouco mais , ou
menos, do Catarão de Friburgo , e d'outros lugares da-
Suissa , havião sido transportadas para o Brasil , e que
estes indivíduos tinhão largado a sua Pátria , porque as
Hiaanfacturas do Paia havião diminuído muito aos seus
trabalhos , e que por isso , e outros motivos , muita gente'
ficou ociosa por força. — Que huma vez aggregada a -Co-
lonia debaixo dos auspícios do Governo Portuguez, de hum
modo nimiamente honroso aos generosos sentimentos do mes»
mo Governo , marchou por França , e Hollanda ao seu
destino, onde chegou em fins do anão de 1819, e prieci-
pios de 1820; e posto se applicassem iodos os meios, que'eatftváo ao alcance dos Directores da mesma Colônia, te-
ve todavia do soffrer os inconvenientes próprios de taes es-
jediqóes. —. Que a pesar de todas as diligencias do Gover-
eo Portuguez , «áo foi possivel prevenirem-se todos os em-
fcaragos para arranjamento dos commodos , que devião estar
prontos á chegada da mesma Colônia; matos virgens, de--.
«igualdades de terreno, embaraçarão a divisáo das terras ,
que lhes foráo destinadas , de sorte que ao partirem as oi-
timas noticias , ainda muitas famílias se achaváo sem o
seu lótte , e portanto impossibilitadas de procurar pelo seu
trabalho os meios de subsistência. —, Que alguns indivíduos
tendo j4 roçado porções de terreno , foráo obrigados a per-der o frueto do se a trabalho , porque ao medir-se , caiu-
râo estes em lótte alheio., Esperava-se pois que o Governo
tomasse medidas efficazess para terminar esta necessária dt-
visão, concertar as estradas , e dar á Câmara as terras ,
qne lhe forão promettidas. -*. Qne em tal caso deve sup-
põr-se que muitas pessoas estáo «habilitadas para obterem
por seus próprios meios a precisa subsistência; e a nào se-
rem os snpprimentos do Governo Portuguez , e a charida-
de de muitos visinhos , antigos, cultores do Paiz , certa-

y 2
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mente teria sido excessiva a miséria dos Colonos • estachandade md.vidnai Dimiamente honrosa" 4 Naráo Portn
gneza , .evitou as mais afflicrivas desgraqas aos pobres Or"phaos, que perderão sens Pajs pelo incommodo da viagemon por efieito da mudança de clima.

tue a Commissão se abstinba de expor com viridi«adores o miserável estado da Colônia, para evitar sen-sagoes dolorosas ; mas qne esperava , e recommeodava hn-ma aubscnpçao voluntária a favor da mesma , para serdistribuída por via da Sociedade estabelecida do Rio de Janeiro , mormente para, manutenção de boma escola ondeos meninos orpháos possáo achar princípios de educação
qne ninguém ilios dará alli. *

_ Foi nomeada huma Commissão para receber as Contri-bwqoes; Donat, e Comp. forão escolhidos para Thesonrei-ws; e o mesmo P. Schmidtmeyer , para Secretario. Até-aqui o -Conner-; direi alguma cousa sobre a matéria..

¦ \etsS é*\ %______/ /-*!

Quando o homem sahio das Bíãos do Criador, pos-'Wto logo a facilidade de reproduair-se ; esta faculdade henelle incalculável ; os outros animaes só propágão huma
lnr,dm iaT ' e m° namo em certa éP0Ca i o homem ,portm , desde a sua puberdade até morrer, pôde gerar to!dos os dias , e até mais ainda. 6

Parece qne esta propriedade foi o principal estimulo
tiiK 

°, 8d0r quiz obriSar o homem a fazer uso da«cmoao» de raciocinar, pela qual o diferençou dos outrosaoimaes , porque dando-lhe para habitar feum mundo Jimi-
;"'.' e_cT prodacçóea limitadas, elle qne pôde prodn-m' wcalcolavelmente , deveria evitar , quanto estivesse era
;',pT'.a concorrência de consumidores das limitadaspnxiucqoeg do mundo , ou. descobrir novos meios , e criarene mesmo por diversas eorabiaaqogg , novos recursos paranrnna *Pgmíl subsistência. A cáo usar cada homem do senraciocínio , appareceriéo no Wando inntimeraveig consumi-Gores tias suas naturaes producções; mas a kidastria foitogo dwohriudo , e criando os meios de satisfazer o fuíu-
2 

«esialque , qne era fácil de conhecer se pelo augmmta* Propagação do homem j o trabalho dos campos , ou pe-,
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Ios plantios, ou pelos rebanhos, dilatando os recurso-? dasubsistência,, assegurou a possibilidade de se sustentarem
tantos homeos , quantos se procreassera ; quando elles es-
peravao da natureza os sens froclos espontâneos , era nrv-cana a sua subsistência , e assustadora a, de scos filhosnetos, e bisnetos; mas logo qUe a soa rasa o , confirmada
pela experiência , lhes ensinou , qüe a natureza couatran-
gida pelo trabalho , redobrava e «melhorava as suas pro-dueçóes . catão a sua vida . e a de seus descendentes aa-segurou-se nesta verdade , que anima a sm prodigiosa pro
pagaqão.1 ° *

Com tudo , uão se póde negar , que circunstancias maisou menos poderosas, tem feito em alguns lugares, mulíi-
piicarem-ae os homens além dos recursos, que htira terrenoapertado lhes póde fornecer. Daqni vem , que de temposem tempos, alguns Povos enxameão Colônias para Paizes,incultos , a fim de se alliviarem de muitos consumidoresdas suas poucas producçoes ; outros, á força dermas cor-
quistao Plagas já povoadas , assentando os seus mais com-modos recursos de subsistência, sobre o aniquilamento deantigos habitantes ; outros finalmente dando maior, e maisnobre vôo á sua industria, procurão pela Navegação, e
polo Commercio , aquillo que o seu terreno lhes" ne*atrocando os prodnctoa do seu trabalho, nos lugares em 

"que
elles são precisos , pelos prodnctoa da natureza, necessários¦ás suas fabricas, e á sua mais commoda e mais-sego rasubsistência, -

Segundo o nofto Tellea =* da índia, eoehameev muita
gente para a África, pr Os Egypcios provavelmente' Colôniaindiana ^ mandaria-o as soas até á China , como querei»alguns Escripíores ; a expedição de Sesostris , descobrindoe povoando as praias tio Mar Negro , he provada pelaHistoria. Os Persas, que Alexandre conquistou .já eráodescendentes dos Medos , conduzidos para aíli por Da rio. j;O-s Assyrios aaaenhoreáráo-se da Ásia Meaor, tíominando ,*e povoando até á índia. Os Gregos baixarão do Cáucaào'1e povoarão de «ovo o Mar Negro , a Ásia Menor . a Ita-ha, Portugal, &c. , - &ç. Os- Steaj-aoos fundarão Colôniasem todos os Paizes, que Conquistará©-,• foi"esta >pcr mui- e

tos séculos a paga dos seus soldados , e gjé- era muitas ;vezes o único Sm das soas- guerra,*. Os" CarthsarvmB» 'Colônia de Tyro , povoarão a Costa Occidental de : África*o até os H grãos, a Heapanha , o Portugal (ewlt* awd®
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hoje existem , Portimão, Carthagena , e o ti t ros Povos ""
eternisaudo os nomes de seus primeiros fundadores ). Os
Povos modernos da Europa , apossárâo-se da America , e
a povoarão, asseahoreáráo-se de alguns pedaços «a África,
e na Ásia. Na America appareceui seguros indícios de ser
habitada por gente perseguida pelos Europeos. Os Mexica-
nos povoa vão de pouco tempo a Cidade de. Deus , qnandoCorte;1; os descobrio ,• ainda hoje se conhecem nas margens
do Gula , sinaes da sua residência temporária , quandotalvez viessem do Cáncaso , trazendo com sigo os termos
daquella linguagem, qüe os Gratos , ou então", ou ar
tinhão levado para as scieaíificas -margens do Meria. Os
Peruanos tinhão pelo menos recebido do Oriente a Dynas-
tia , qas os governava , quando Pizarro fei. nelles huma
matança, que horrorisou o Ceo , e a Terra, e oão he
muito provável que hora homem só se apossasse do primei-
ro emprego de hum grande Pais, No nosso Brasil há vis-
lumbres de gente, que erguera Altares, nem era de certo.
aqueila , cos» quem fatiou Cabra!. No Norte da America
ha indivíduos de doas raças distinctas , habitadoras do Paiz,
antes daquella que descobrirão os Corte-Reaes ; Fortalezas-
quadradas , desconhecidas dos habitantes encontrados , e
muros saterrãdos , pró vão a existência de huni Povo ani-
quitado pelo de eiüko.

Que a falta de lugar para viverem commodamente r
levou os Portnguezes a basearem fora dos seus Lares ,.
terrepio era que estivessem melhor , he cousa evidente ; sir-
va de prova o qne ha perto de dois mil anãos lhes disse
o Pretor Servio Galba: " Bem entendo , valorosos Lusi-
tanos , quanta forqa tenha para mover vossas Armas con-
tra. os Romanos, e seus Confederados , a pobreza e neces-
sidade .snuima , nascida dos estreitos campos, que tendes
para semear novidades e apascentar vossos gados , he mah
isto , do que ódio natural , ou vontade perversa que nos
tenhais. ,, Corri estas , e outras palavras elle os attrahio
desarmados, e os assassinou a seu gosto.A Inglaterra, ha annos mandou huma Colônia da sua
Ilha, para povoar algumas terras uo Cabo da Boa Espe-
rança , e com ella gastou 500:000 cruzados. Os Ame-
licanos do Norte , depois de seguirem por alguns tempos
o systema de dar Carta de natnralisaçáo , ( uo fim de dous
annos ) a todo o indivíduo Estrangeiro , que se apresentas-
se com capitães , alterarão já esta JUey , e hoje exigem. X
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aorioa ; 
' 

admitteim sim oa pobres, mas te forçando os a'
passar parte da vida era estado de serviço forçado pessoal,ou temporária escravidão. Ha vendo-se importado por conta
do Governo huma Colônia de Gregos , que se estabelece®
sa parte Meridional da Geórgia ( por isso mesmo, qne foi
obra do Governo ) nunca prosperou. Agora porém qne o
adiantamento das sua. luzes lhes fax olhar para as cousa»
com vistas de sabedoria , e de bem calculada Politica, ei-
les já mandarão fundar huma Colônia em - Sherbó ~- na
África , a fim de serem para alii transportados os homens
de côr , que nunca quizeráo amalgamar com sigo.

A' vista do exposto, prova-se com evidencia, que de-
pois que o mundo he mundo , todos os homens viverão
convencidos , que se devia seguir o systema de exportar,
e não de importar homens; que a População cresce neces-
sariamente-aogmentando.se os meios de huma mais fácil, e
mais segura subsistência ; qoe esta se promove animando-se,
on alliviando-se a Agricultura, desafiando-se a industria l
por meio de huma igual execução de boa. Leis. Hor» J
célebre Monaica , no-centro da Europa, qae ousou arro.
gar-ge o titulo de Salomão do Norte, tentou seguir huma
marcha novíssima para augmentar a população do seu Rei-
no; decretou (em 1760, se bem me lembro) huma pen-são para todo o homem , qne procreasse e nutrisse 12 fi-
lhos. Este systema he muito peior , que o de importar Fa-
KMÜas ; porque ao menos aos Colonos se lhes deixa a pe»na de nutrir seus filhos , e por isso a necessidade de ira- j
balhar ; e os outros , 'tirada esta necessidade , ficáo redn-
sudos ao estado de Cavallos Pais; vê-se além disto , quea primeira parte daquelle Decreto he de saborosa e de fa-
«1 execução ; a segunda porém , torna-se commoda, e até
agradável , havendo quem faça as despesas. Forão tantos í
os concorrentes á pençào, que em menos de 6 annos , se
aqnulloo o tal Decreto, ficando por isto a. cada hum o- j
cuidado de se aliiviar da amargara unida aos saborosos
fructos , trabalhando para sustentar-se com seus filhe?.

Parece, que de todas as -Nações-da Europa, a uai*
ca , que seriamente se con-venceo de tão errada doutrina,
foi a de Hespanha ; fez grandes despezas . para importar .' j
Alemães, e com pasmo aíravessão hoje os viajantes a Real
Carolina , e outras Pü-voações, que ornáo a. Serra Morena, " ;
povoadas de oriundos do Danúbio mascando Hespanhol ,
quando «o Aud.*jar, e Ciodad Real, pedem esmóila em; 1
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claro Castelhano , 
'milhares 

de indígenas, para 
'enjo 

esta-
bélecimento nenlium dos Estadistas se lembrou de construir
ao menos huma cabana de palha.

Seguio-se por ultimo o nosso pretérito Governo , con-
duzido em sua marcha pelo anti•Político x Villa Nova —
que parecia empenhado em reabsar a iovpeíiva de certo Phi-
losopho Francez , quando dis.;e: = Os Portuguezes, a res-
peito das outras Naeóes., andáo atrazados duzentos annos, srA macia de augmentar a População Brasílica , contra 

"to"-

das as regras communs , unio-se no seu cérebro á de fazer
render muito a Alfândega , ainda que fosse com prejuisodo Commercio , ou com escandalosa publicidade da nossa
atada curta exportação; Mão avante os seus planos ( ou
cs dos seus apaniguados ) porque erâo despoticamente pre-sos , e deportados os que falia vão da sua errada Política ,,
porque então faltar dos Ministros, ou dos seus Amigos,
era fatiar do Governo, era crime , e crime imperdoável.
Mandou vir a Colônia Suissa , approvárão este novo dispa-
rafe aquelles , qne talvez se interessava© no seu estaheie-
cimento-, e conhecida a sua mania colonial, náo faltarão
pertendeotes , 

' 
que delia se aproveitassem para serem pron-tamente despachados , oferecendo-lhe planos aérios , qnemerecerão a sua attenção, e a liberalidade do Governo porelle'regido. Oh ! e quantas provas desta verdade náo íôra

fácil ciíar-.«e , senão fosse outro o fim deste Escrito , e jábem conhecido o Ministério do tal Síir. Villa Nova, pelamenos nos últimos 4 mezes da sua vida política!Arruinou-se a Colônia dos Suissos da nova Friburgo ,como era de esperar , sem que lhe valesse mais de hum
milhão de cruzados dispendido pelo Governo... Ora, co«
mo náo se deve perder tão enorme somma , he preciso queindividualmente concorramos para a conservação do queexiste , RióriTíenie das infeiiees crianças, que sendo desde o
berço habituadas com linguagem Poríugueza , amalgamar-
ee-háo comnosco.; pelo menos , quando daqui a ires secu-
los hum descendente dos Portuguezes pedir serviço a hum
Proprietário de raça Alpina , não ouça a necessária repul-
sa , pronunciada com cinco consoantes , e duas vogaes ,
quando muito.

Publique portanto o seu systema a charidosa Sociedade
.Estrangeira , que nesta. Cidade se encarregou de soccorrer
a ^ Colônia ; diga quem he o encarregado de receber as subs-j
ciipçóes; não faltará , sem duvida , quem procure prumo

«
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ver hum fim de tanta gloria. Obliierem-gé nesses inuocen-r
tes as idéas , que indicão origem estrangeira com desfalque
do nosso Patriotismo •, chamem-se para povoarem as nossas
terras , os pobres de que abundão as nossas ilhas ; e se
em três séculos dós temos prosperado na rasa o de dez par»
hum-,' crescerá muito mais de hoje em diante o Povo Bra*
sileiro , dimiíiuindo-se a importação da África , e polindo-ss
a gente de cor , por meio de numa prudente e necessária
legislação,

Sílrs, Redactores.

Quando o Amor do Bem Publico , interessa os cora-
çóes de todos m Constitucionaes , não se deve estranhar ,
que eu. recommende avv.m ra. qr.e lembrem sempre e sem-
pre a factnra. do Mono mento da nossa Liberdade , que oa.-
tro seu Correspondente aconselhara , e pareçe.o .agradar â.f
lüusíre .Senado da Câmara desta Corte. Está-se-me figuraa-
do, que se vai desvanecendo esta, idéa táo patriota ; e co-
mo tem sido esta a sorte de muitas eousas nossas, quer®
aventurar algum estimulo , que , ou renove , ou sustente
o primeiro eníitosiasmo dispertado peia leitura do N.° XV.
do seu Reverbero.

Náo julguem v v. m va. que sem rasáo desconfio, que
Be perca no esquecimento o projecto anounciado , ou que
não possa dar os motivos de assim expressar me. Lembrem-
«e , que no tempo dos Mysterios , esta Cidade pertendeo
consagrar hum Monumento a Soa Magestade por haver
uella estabelecido o Throno Portngnez , cujo nobre intento
nos foi pela primeira vez conhecido quando lemos no In-
vestigador a proposta feita em Londres aos Architectps In-
glezes , com promessa de prêmio a quem apresentasse o
melhor risco. Depois este mesmo projecto servio como de
nariz de cera âo Presidente do Iílnatre Senado da Câmara .,
quando em Dezembro de 1815 , fez delle hnm Episódio
no seu Discurso mal recitado, e bem dirigido a El-Rey ,
então Príncipe Regente , coDgratulando-se por haver eleva-
do o Brasil á catfcegotia de Reino. Ofífereceo se de novo o
monumento intentado , e adiado a ponto, que ainda hoje
«ó existe em projecto , sem que o Povo , em nome de quem

y a
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se oferecia, visse, pelo menos, o seu desenho," que mmmaior vergonha dos offerentes . baixou approvado por humAviso. Io, avia, des ia , ou da primeira occasião, levanto™se hum telbeiro eontiguo ao Tfaeaíro (agora só serve deCocheira) em frente da igreja da Lampadosa , onde di>i*se que se «prestava a Cantaria necessária para a base'ãígrande Obra , e que se esperava de Lisboa o famoso Grtpo, encommwdade .para se collocar na Praça, hoje daCoMlitmçao. Poderemos acaso dizer q!ie se evaporou o ditomonumento tão solemnemente offerecido, pela mesma rasáoporque ficou no tinteiro a Festa de sete de Março coC

do Rey , e do Augusto Regente , q„e ainda entre nós seconserva , a q«em devemos a nossa Representação , e em
/er tanto Snrs. Redacíores ; mas o certo he , qne o *IHng.
ire Senado da Gamara he descuidado nos seus projecto* eparece mais contentar-se com a pompa das expressões, 

'de

JM 
com a execução das promessas, e 80lemL determi-«ações consignadas nos livros do seu CartórioNeo se admirem v v. mm. desta proposição , e haiavista á. provas seguintes. Além dos dous monumentos , ouHum por duas vez» promettido , e sempre evaporado re-eonefno.nos dos Editaes ,- e Cartas, pedido pLo. e Wl

ZtL í" 
" 

i3^' 
deSpej°S' &e' ' &c" áe todos este»

í08',? 
estao "o «««»», ou peior estado? Fez-setiuma subscripção para hum Palácio Municipal , pois erao decolo , que a Carnal de huma Cidade tal como aJtio de Janeiro , fizesse as rea8 Seg8Óeg pw ciffia de htma

c,1!!' 
0li D°f^8Í8to"° ^ huma igreja, foi aprovadoo piano, e o Palácio sahio dos alicerces até certa alturapai a iicar em amostra. A este respeito contarei a v v. m m.huma anecdóta , que he galante ; começou se a construir

il! n° 
de m/° gQ8ÍO' e bem ()igH0 dí> ^u Director;

ZL 
8 ana da f,eíííe' Iíe da nossa Ped^; gastarão se.-oriin alguns eonlos de réis em mármores , que se manda-•uo vir de Lisboa para ladrllhar-se o saguão. Ainda maisvMa: na discnpção do ultimo- bando, em que nem ao me-••ps «pparecêráo os quatro A-lmotacés , isto he , os três amo-w«-*â e o outro perpetuo rrad perpetuam rei memoriam a«Y se nos mosMo com tudo os Vereadores , * o s-*« Pr-=«Mente bem montados, e cem cavallos de reserva , mm que« «lastre Seaadü ainda rebatesse este esgano de que o Po-
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vo se ri á sua costa, Creio por tanto ter bem provado av v. ia m. que elle contenta-se mais com expressões e pro-messas do que eom o desempenho delks , e que por isso ,sao necessários estes estímulos, para que o monumento da
Constituição náo corra o mesmo destino.

Ora pois , en vou dar hum bem curto plano para o.lembrado monumento da nossa Regeneração Política; e eo~mo só perco a pape! , em que escrevo, e cão exijo quese me franquêem as Oificinas para modellar, o que propo-níio , nem teimarei, em que eile he táo gigantesco, corno
o Pharol do Pão de Assucar, nem tão ridículo , como o
pombal do chafariz do Campo de Santa Anua; nem' meenfadarei de que o despréseoi por outro , ou par muitos,
podendo só afflrmar , que o meu Plano, colhido de 

"idéas
alheias , he patriota , he útil, e até necessário.

Lendo a Obra , attriboida a Mercier, intitulada =: An»
no de 2440es (náo me lembra, em que Capitulo, por ter
isso acontecido quando ainda o Santo Officio tirava por de-
mineia da casa de Chagas Ribeiro a Dictionario Geográfico
de Vosgieu , e perseguia o P. M. São Paio, por dizer, quenão era dogma a entrega do Escapulario dos Carmelitas porNossa Senhora , a S. Siraão Síok ) notei que elle acordam-
do naquelle anno, que sappuriiia mais illumiuado , que os
annos do século passado, admirava grandes edifícios consa-
grados ao bem da humanidade em memória , ou de nasci-
mestos de Príncipes , ou de outros taes acontecimentos ,
que hoje só se eternisão com foguetes , e luminárias. Esta
lembrança levou-me a pensar, que seria muito útil ao
Brasil, e muito do-agrado dos homens de juiso, se em vez
de numa pedra li«a , de numa eolumna , de ha ma pyrami-de , de hnm obelisco, &c. , &c. se fundasse hum Collegio
de publica educação , em c«jo Pórtico , com singeleza Cons*--titiicio&al, se lesse gravada em letras de bronge doirado a
seguinte Inscripção:

Vinte, e Seis de Fevereiro do Anno de m. dccc, xxi.

Nove de Janeiro do Anno de m. dccc. xxii.

Dias de Gloria e de Liberdade para

o Povo do Rio de Janeiro*
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Htir» Povo livre , he necessariamente generoso , e lium
Povo --generoso como o do Brasil , concorrerá de certo puraJíiim necessário estabelecimento em qne se eduquem mefho-
dicamente aquelles , que depois de nós colheráó trauquillou
ns fructos da Liberal Constituição-, que abraçamos. Os Ha»
biíantes abastados desta Cidade , hoje náo quererão ser me-
nos amantes da humanidade , do que forão os tle tempos
mais antigos; e até se esforçarão por amelhorar as funda-
qóes charidosas, qne aos forão deixadas, e de qne tanta
utilidade nos resulta.

Sabemos, qne se estabelecera, a Casa dos Expostos , e
qne nella se criáo muitos innocentes , até huma idade , em
qne o seu sustento passa a ser necessário a outros , por-
que as suas reada-s náo se podem estender á educação des»
íes filhos abandonados por seus Payg ; sabemos que «se per-deai n'hum e n'ontro Sexo muitas infelizes crianças, sobre
quem parece recahir o castigo só merecido por seus Pays,
quando impossibilitados de ac-udir á edacaqáo de seus filhos ,
passa o de huma longa prisão a hum.perpetuo desterro. & E
náo -será glorioso, qne oo Collegio , qne lembro, tenha©
entrada com preferencia estes Brasileiros desgraçados , qne
podem alguma vez recompensas* os desvelo» da sua Pátria,
com serviços relevantes, e com honra da Constituição,
qne assim muito melhor se aíürmará em seos corações ?
IQuantos Almirantes, quantos Generaes,, quantos Homens
grandes em diversos ramos, não hoaráo talvez a Jngia-
terra , c que forão-educados nesse Phüaaíropiço estabeleci-
inento dos filhos dos que morrera processados? £ Quantos
Gênios náo tem já admirado a Cidade de Lisboa, que em-
plumárão as suas-azas, ensaiando os seus primeiros vôos
nessa Escóila Pia do Casteilo , em qne se recolhem , e .se
ensiuão desvaüdas crianças ? { Por ventura os Expostos áo
11 to de Janeiro merecerão menos da nossa generosidade pa-ra a sua necessária educação , do que merecerão da ter-
nura dos Fundadores do seu Estabelecimento para a sua
necessária criarão ? ; Devem elles chegar a certo ponto de
crescimento para" sarem segunda vez abandonados ? d- Devem
passar do regaço eni que os nutrira a beneficência , paraas cadc-as daquelles vícios , que sempre gera a ociosidade !
a ociosidade tão funesta a todos os Povos , e tão geraino meio de nós (coNTiKUAK-SE-UáJ

Rio de Janeiro. Na Typ. de Mor. , -E Gabcez. J82-2.
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REVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.-

TERÇA FEIRA 9 DE ABRIL DE 1822.

Redire sit nefas.
Ho ha t. Liv. v. Oo. II.

Correspondência.

Meu Am.0 e Patrício»

A censo a recepção da sua carta, e dos papeis que a
acompanharão. Agradeço-lhe a remessa da carta do Sacris-
tão de líaboray ao seu Reverendo Vigário, e ueSia vejo a
escandalosa historia das transaceóes dos nossos Protectores
Europeos (quaes para elles forão os Fraocezes); mas em fim
o Senhor Avillez com os seus Fiibusíeiros js; abitt, exces-
sit, evadit , erapit. ss

Extasiei-me absorto ao ler as Augustas Palavras — Eu |
sei que o meu sangue he da mesma cor que o dos negros, c:
Meu Am.°, o Príncipe sente, e reconhece huma verdade,
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manifesta que se o seu sangue he da cor do dos negros ^o seu Coração he o do Imperador Antonino , e a sui
alma muito grande , e muiío nobre para ser o centro di
convergência das nossas atlençóes.

A Providencia , & quem o Gênero Humano não he
indiferente , beneficia os Paizes , diz ó Barão de Bielfeld ,
produzindo, para-lhes confiar a. direcção dos Estados, Ho-
mens de habilidade , e probidade proporcionada ás circuns-
táncias do tempo. Ser Sábio , e Bom , he o grande segre-
do de reinar com prosperidade , e segurança, sendo o ti-
tulo de Rey Cidadão, o mais glorioso de todos.

Que esperanças não podemos e devemos ter na Sabe-
doria e Probidade do Principe Real!

Passo agora a dizer-lhe , que não me envie mais o
Semanário Cívico da Bahia , pois tenho protestado., que o
N.° 49, e o sen Supplemento, sejáo aa ultimas folhas,
que eu lesse do referido Periódico. Conheço que lhe causa-
rá sorpre.sa esta minha reeommendacáo , recordando-se das
instâncias , e soffreguidáo com que outr'hora lhe pedia a
remessa do dito Semanário, que agora proscrevo. Meu Am,9
as idéas "daquelle Redactor coincidião então exactamente com
as minhas, sobre a unidade e indivisibilidade dd Império
Portuguez , e de adhesáo ás Cortes , esperando que este
Soberano Congresso regulasse de fôrma , que Brasileiros , e
Europeos fizéssemos huma só Familia., com igualdade em
Direitos ; e que para sempre se obliterasse a infame cha-
racteristica diferencial de Colônias, e Metrópoii em todo o
Império hum , e indivisível.

Fomos illudidos ; e pelo principio =; divide , et impera sa
o mesmo Congresso decretou a desunião das nossas Provin-
«as , recoionisaudo^as evidentemente pela forma de Gover-
ao, que lhes arbitrou ; e a despeito da injusta violência,
que fere a vista de todos, o Sfír. Redactor do Semanário
insiste porfiadamehte nas mesmas idéas , no que mostra de
duas huma ; ou que he cego não vendo o que todos vêm,o» que está prostituído , e teima por capricho e espirito de
partido. Escolha huma, ou ambas (o que he possível) das«.tuas posições.

Affecta sinceros interesses pelo bem do Brasil , dando-nos a entender , que tem estabelecimentos , e talvez .Filhos ,
qne o arraiguem ao Paiz. j Náo sabe que na mesma Ci-taoe, qae habita já houve hum Minhoto, que fazendo
yraiHle fortuna} tendo muitos filhos , e querendo transmit.»
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íir as suas acquisiqòes a sobrinhos, deo cabo daquelles '
evafindo apenas , e apesar de suas diligencias , hnm fra«
quinho, que lego destinou ao Sacerdócio , para ver se ain-da effeituaria a reversão dos seus bens a sobrinhos Euro-
peos , mais caros, que os filhos Brasileiros? 

"

Desatemos o nó Górdio do Sfir. Redador. No Estado
podem coexistir (e Grécia o mostrou ) dons Poderes Le-
gislativos , e dons Executivos , sem se destruir a unidade ,sendo o segundo e particular predefinido , e prescripto nasua esphera de acção pelo primeiro e geral. Sinto que abrevidade de huma carta me nao permitia o desenvolvi-
mento extensivo destes princípios, que são incontestáveis.

Concebe-se outro modo de conciliação de interesses Eu-ropeos , e Brasileiros. Quando se opinasse de Legislação
Geral, fosse o Congresso composto de todos os Deputados;
opinando-se porém da Legislação privativa do Brasil, secomposesse de todos os Deputados do Brasil , e de hnmterço do numero destes de Deputados Europeus escolhidos
a votos : e ficaria assim nulla a influencia de pluralidadee da rivalidade , da qual ficará agora desconfiança eterna ,
quanta devemos ter nas asserqóes pareiaes do Senhor Re-
dactor.

Este Sfír. , desconhece a riquesa e poderio do Brasil,
accedendo ás idéas de outros Europeus, que o tem decla-
rado pobre, e oneroso a Portugal. A primeira proposição
(o Brasil pobre) he até certo gráo admissível, porque em«
bora seja fecundissima a nossa producção ( fonte única de
riquezas ) o esgoto continuado pelos Monopolistas de Por-
tugal, tem feito , com enorme lesão nossa , tal consumo ,
que só a fecundidade de produeçóes pôde fazer qne restas-
se algum sangue da sucqáo de sedentas e insaciáveis san-
guexngas. A segunda (o Brasil oneroso a Portugal) he
insolente e despejada. Náo vêm que Lisboa resurgida com
tanta magnificência das minas , o Aqueducto colossal das
Agoas Livres, o Edifício magestoso de Mafra , e mil ou-
tros Monumentos de profusão e grandeza no pequeno e po-
hre Reino de Portugal , tiráo de qualquer Estrangeiro , queos contempla , o enunciado s tudo isto he feito pelo oiro e
producqóes do Brasil ? s:

Sim , ao Brasil crescente , e era verde , e não a
Portugal decrescente , e podre de maduro , competia ser a
Sede da Monarquia , tendo sido hum grande erro de Poli-
tiea o> regresso de Sua Magestade para os Estados Euro-.

55 2
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peos , cujas conseqüências , que se podem anfòlhar ; o d?:
moastraréo indefectivelmcnte. Observemos na. escalla das Na-
ções a Representação da Monarquia com a Corte em Lis-
boa. He considerada como hum Estado pequeno, fraco edependente, qne se reduziria á ordem da Republica de Ha-
gusa . se ns riquezas do Brasil lhe não dessem meios da
entreter pelo Commercio , relações com alguns Aluados
Poderosos.,

Observemo-la em contraste com a Corte no Rio de
Janeiro. Eleva-se a Estado da primeira ordem , granderico , e independente. Náo ba Potência alguma, que nãodeseje e sollicíte a -sua amizade pelo interesse do commer-
eio immediato com o Brasil.

Vejamos abstractamente; 1.°, Portugal sem o Brasil ;2.°, o Brasil sem Portugal; confrontem se as ditas idéas''
não. com absoluta ignorância, mas com pleno conhecimento'
do estado de Portugal", e do Brasil, e será este legitima
e consequentemente preferido , em juiso imparcial , para Me-tropoli do Impei 10 , a fim que seja grande , florente , e-respeitável. Protesto, e tomo o Ceo por testem urdia , quedentro em meu coração tenho os mais puros e ardentes de-sejos. de que não se quebre , nem se quer estremeça , aunião fraternal dos Portuguezes de hum , e de outro Mun-do; mas também protesto, que preso em mais que a vida,
a dignidade e gloria da minha Pátria ; e que prefiriria ameríe ao curvar ainda o joelho ao idolo do Despotismo ,eu com o nome de Senhores Generacs , ou com o modiíi-cado, mas realmente'o mesmo, de Senhores Governadores
Cenamandant.es da Forca Armada , subordinados unicamente-
a Lisboa , nem mais , nem menos , Pro-Consules Roma-noa. ',_

Brasileiros , meus Compatriotas , somos ricos , somos-
poderosos , e podemos figurar dignamente enlre as GrandesPotências do velho e novo Mundo, que todas se regosija-"»'áó. de ter comnoseo relações amigáveis. Para nos elevar-«ms a esta cathegoria , basta que o queiramos , e que haja«níre nós httma cohesão (formando o frise de. varinhas'-)md-issoluvel de sentimentos,, e de vontades , energicamente
conspirantes so sacratissimo' fim da felicidade e gloria da
sobsa viça Pátria.

i5<-j:t , dizem , rica em prodncçóes , mas náo tem a
pcpn.ação exigivel , e correspondente á extensão immensa
wí seu terreno. Que a Nação seja feliz , diz judiçioaameatò



J •*

í 261 )

Arthnr Young , he o nnko favor, que exige a populaçáo."
A America Ingleza apesar da insalubridade do Clima, pró-'
va quanto ella cresce e prospera cosis hum Governo Libe-
ral , tornando-se fecundas mulheres , que eráo estéreis an-'
tes da Revolução. <¦ Que opulentos e industriogos emigrados
viráó da velha e convulsa Europa a estabelecer-se no Bra-
sil, quando o. virem regido por huma .Constituição Libe-
ral ?

O Síír. Redactor mostra qne não tem lição alguma
de Economia Política , porque ignora a ordem gradual ,
coro qne se desprende a industria das Nações. O Bjasil
deve ser por hora unicamente Agrícola . e o seu principal
commercio o interior , e de cabotagem , que he en: todo?;
os Povos o prodactor do exterior. Léa o dito Síír. com 'at-
ten ção , sobre este artigo , todos os Publicistas, e Ecoao-
mistas , e vera que marcha devemos seguir para progredir-
mos ao ápice da grandeza, e náo desacorçoará pela indi-
genck e fraqueza , que nos attribue. desmentindo . a sua
epígrafe , talvez por não saber latim.

A Natureza deu-nos em candalosos Rios , com qne
cercou e retalhou o nosso Continente , canaes táo adeqna-
dos ao commercio interior , qne com pouca mão dubra, e
dentro em poucos annos, o veremos táo acüvo como o da
China , qne he de remota antigüidade. Foráo precisos se-
eulos, diz Buifon , para o Rodano , e o Loire se fazerem
navegáveis ; porém aos , livres das agitações co Governo
Feudal, e das oppressóes d© Despotismo, dirigidos por
hum Príncipe Constitucional , mostraremos com quanta ra-
pidez, e smecesse actúa a liberdade.

Devendo ser o Brasil a Metrópoli , a nova Capital se
fundaria nesta. Província de Minas Geraes , como mais cen-
trai , e em que se p-óde tomar hum ponto quasi eqaidifc-
tente das outras Províncias. As amenas campinas de Bam-
bnhy , e Pihauhy , limítrofes com o território de S. Pauto ,
n Goiaz , oferecem por muitas rasóes o locai mais próprio
á fundação desta nova Capital, . que deveria charmar-se
PETROPLA.

I. O Rio Grande , e o de S. Francisco alll correm
muito próximos ; eis como por elles, pelos dous Veríssimos ,
pelo Grande Corumbá , e por mnumeraveis outros . que
con fluem a ambos , se pode conceber commercio , a maior
parte por água , cem S.Paulo, Goiaz , Mato Grosso,
Ilio Grande", Bahia , . Pernambuco , Maranhão. cPaiá»
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IT. Os ares são Balubérrimr» , o terreno muito ferlil *capaz de produzir quanto .se qniw caltívar. 'UI. Ha abnndaücia inesgotável de pedras, e madeirade construcçao , trauspcitaveis por água da kZ^Trnastra , e da Mata da Corda. S a da Ca"
IV. Estando na mesma latitude de Paratv n,\/u ,

por huma via Militar abrir cammunieaqão XltJÍZ oOceaoo , por Postas , e Teiegraphos. "* °
V. Estará á abrigo áe toda a invasão.feeráo idéas Platônicas? Não; sáo deduzidas da nflf„

IZes """"' e d" ^'^ d°» «¦*». * «"da, t
Tornemos agora ao Semanário Cívico; nem posso Sersem indignação ojuiso daquelle Redaetor, qnanl^Tdemna a Liberdade ilumina da Imprensa., Não 

"ate 
a

eílao, ArtJth 
B8eih0S b°nS C »d»™^ei>. Podem porella os Anstophanes, orne ando com as nuvens ecliosar

i&o' d«LL PubllC1a 8^uind0 a Pi08ada do* «teto.,° «««nbaça logo o clarão da verdade? O primeiro
a pretoT" 

C0°ta '. Lü*"*,,l« *" CieMâef e *
jar ne escravo do despotismo.

dactofIt!"t 
dCffada mm0S a aff«Ção, que o Stfr. Re-

a* do Lê CTblnem'ãe circ«^taucias actnaes com
aos olío? 

6m qUe f° eldt° a<*uel!e Governador, e salta
habito mfl„ 

WCOmpaÜ ÍíÍdade e88eacial d0 se« «««ter,
tional ZTV6 

deUe t0d0' com ° «ystema Con-til
rV a L * ' He t8Bta a Km^cm , quanta ha en-

poüsmo. a 8&erra' °U enír-' a liberdade, e o Des-

uho Sr^ 
^ 

r\r°dllK ont».^ Comecei fanma Carta, e te-"ausa 
ioir'! DlSSerta?á0 ¦ ^ lhe dar , meu Am.° a

viço d, íí 
d^ncommendo a remessa do Semanário Ci-

Opínilo oíí? 
* C"j0 Redact°r ÍSolad0 ' diverSe íatlto d»

der al«nn'"v ' qUe §e ÍOrna susPeito- Se tiver em sen po.*u»s ja comprados para mim , os dê lá por minha
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conta, a quem os quizer, se he possível , que ainda haja
alguém , que mesmo de graça os queira.

Patrício e Am.0 Constitucional

Sabatá, 6 de Março
de 1822.

Reflexões.

Quando o nosso Correspondente de Minas, escreveu-'
do-nos a Carta , que levamos transcripta , praguejava o
Redactor do Semanário Cívico da Bahia , e nos prohibia
a continuação da remessa daquelle Periódico , parece que
já prognosticava, que persistindo elle em escrever com o
tição das Fúrias , e sorrindo-se , como se sorri o Inferno
dos males que ajuda a cassar, se apressaria a dar-nos
( até bem extraordinariamente > o quadro dos horrores , que
enlatarão aquella nobre Cidade . e o desafogo do seu jubi-
Io escandaloso, em huma discripçáo mentirosa, como se
prova das reflexões de muitos , e sábios Escriptores desta
Corte, s Os Facciosos forão punidos. s_ E que mais he pre-'
ciso para conhecermos, que a este demônio humanado , de-
ve aquella desgraçada Provincia o volcão qoe alli rebeútá*»'
ra ? Que mais he preciso para sabermos , que foi elle quei»
carregou a Mina , ou pelo menos quem pcz fogo ao ras-
tilho ? Á Protervia , e a Venalidade conduzia© de muita*

..tempo a sua penna , e a Discórdia era o Gênio , que lhe
dictava as frases , sem tei>"- a anti-Consíitucíoaal Censn-
ia , para outros tão rigorot*; , por nào dizer despotica. Na
louco frene.im da raiva, que lhe ralava as entranhas, pe-
saroso de que o systema de servilismo , que propagava ,
náo fascinasse também aos Fluminenses , elle havia já con-
ira nós despejado os mais insolente. impropérios, nem pou-
pára o Liberal Príncipe Regente (como não poupara Iam-
tem a El-Rey), q«e C£mi resolução verdadeiramente he-
Kiica , apartou do nosso Horisoote a nn vem negra, que se
formara ros «riacipios deste anno , lazeudo*lhe sueeeder
hum íris de paz, e de alegria. A Primogênita do Brasil , a
antiga e nobre Cidade da Bahia , pareceo por algum tem-
.po. deleitar-se com. o veneno ,, que esta serpe ,. e outra im

*4i
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hedionda,"1 quanto Variável, introduzi.n >.<_ _.__. jMdo coração, Mum cinme dis£S"^"rpí9"^*'
Da , náo deixava de es.imr!._ T i Const.íIMICÍ.
de,si8 doas Escritores . . pejado atrevimento.» uuií. ___scu.ores , que infectavao a sua ....... t>
|?ma. 

. Como porém pagou'caro a antfea 2 rona^dtUrasd, a tolerância, que prestou a esses ma vaio,presaga Éaria arrojado do se, seio' fW omaíVadosl. SQe
»onle foi p„oidaJda sua Poli,ica ApoX^r 

* 
V*"coin lagrimas de sangue o sysila , ^ai*^ VíTserno de thermomfcro ao Soberano Con, 3,' Ue

fausta divisão d„a«, ?»,&!:& Se^HSf penda mo, porém as nossa, aeeosaqóes P > mos ai /fc"z; eachamos-dbs das máxima, do Orador L afino ^de«g«ça_ de hum homem'devem ser sagradas 2a' SdSos homens: ~ seía aí-_r_ n ¦ __.. __ a6>J,d"d8 ParA ">"0ü
^a periga ftn L g i 

iJ°S? &1° aewdar ° Bra«l da

5-_í ao, ,__!c,v»_» n,iX _rfr,'i,M,i aKpe-
« «ie produzir n-lle a m» i-.fi a! a° coraíí30»

de „>e .a ,„™,'„* .„ b*doga'S /f fa 
^*VK»respeita no sen Liberal Recente • aonplli. „„--*'-q•soa attençío a esta vo, SCiStü i I * ° *

deseião hanri .mn. ,i» e*P«ea«a . ou sao loucos , ou sóo ^oTdZ>tLrBg_.; s. ° íhKdríes s^ado8'h*
de resDonltln ' £6 £T'° Por e!les em P<M.ibi_ida-« , responde se como na Escola =j do poder nar» « fai.t„nao vaie a condi.«___ p««er para o tacío,

r .**: r;tr: _ cr ? ^r*.»__; £S
««ÍdmÍo dTSn?_ 

Am7,Can°8 ' accre-centaino. nós , sem
.nem os ot-V i- 

he ° ,nteres8e ria Paí™ Eoropea ,

do; làwXVíI í 
".^"P"'»» Seraímeníe abraça-

mãos ot ! r? T.h° *™»«n<lo.ae o sangue de Ir-E* .er_, /r._4t.r ™;_c ? ra; • «*- »tó
Brasil rcom h_»m 

Jai,Itare8 e!j«flrfos da Europa, para o
P-deL.LXste RefOra<?XCepqã0) pl'°m0Ve m«ÍS a ll,de-
Portal ta t pf0^'X r" d"_ "T* ' 6 

?ede iníeresge e .J,i„!"'a °ÍJ5td* ' *» qw »P«ta os vinculo»
a Politíc»' r! 

a,í31™' cll5e a ConBtitniçáo aconselha , qne¦ «mea recommenda , e que o Soberano Congresso na
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mia Sabedoria parece ter principalmente em.vistas. Flntni-
nenses , temamos de escutas- depois de tantos mal.es , e da
boca daqueiles , que tanto présão a Liberdade , que do
Doiro , e do Tejo voara ao nosso Reino,, a sentença do
Poeta Latino na boca dos Troianos escandalizados pela trai'
çáo dos Gregos ss timeo Danaos ei dona ferentes. sn

A Independência, da America (dizia em 1717 o Após»
tolo , que a pregava com a palavra , em quanto Wasingh-
ton a-firmava com victorias ) deve .datar do instante, em
que sobre ella se disparar o primeiro tiro de espingarda.
Boston apresentou então as Scenas de horror, que agora
se apresentáo na Bahia. Realison-se alli a Prophecia , e o
soberbo Colosso da Europa vio-se obrigado a descer do «eu.
orgulho para confessar , que FrankÜB com a mão, qoe pôde
arrancar o raio das nuvens , pôde arrancar-lhe o Scept.ro ,
eom que jurara esmagar os ...Americanos. Debalde a faria
¦dos partidos os ameaçava (como agora nos acontece) com
a mui diminuta população , com a falta da sua precisa
Marinha , e com o peso de huma grande divida ; debalde
se lhes oppunháo as riquezas, o capricho , -e a força da
soa preponderante Rival; o Mundo estupefacto vio pronta-
mente sahir dos Lagos, e das Matas de S. Lourenço, e
Mississipí , a obra usais completa , q«e tem visto os ho-
Mens, e que fará por longa extensão de séculos a felicida-
-de de huma Nação generosa , e que obrigou a Inglaterra
a confessar pelo seo mesmo silencio, que eomoiettêra hura
gravíssimo erro em Política, applicando-se os seus hombros
para fazer retrogradar huma Obra , que seguia o impulso
¦necessário da irresisüve! Natureza.

Portuguezes de num , e de outro Hemispherio, attea-
dei ás vozes da "verdade , para que se apague o fogo , de
partidos , que podem sim derramar muito sangue , mas que
náo poderão conseguir fins contrários á marcha da ei vi lisa-
çáo do nosso presente século. As Nações todas , tem épo-
eas de contado entre si ; as Scenas da America do Norte
sâo as Scenas do Brasil , mas as circunstancias do Brasil
são muito mais felizes, tanto porque temos hum centro de'união 

em hnm Regente Amante da Constituição, como
porque a Sabedoria do Soberano Congresso , tendo em vis-
tas aquelle exemplo doa Americanos , procederá com Pru-
¦dencia a nosso respeito , e náo com caprichos loucos ; por-
que he tempo de 'saber-se 

geralmente, que a Liberdade he
franca e voluntária; que quando se apresenta , ou com dis-

% 3
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farce, on com armas, em ve. de Irmão» disputa imVigos , que cedo, ou tarde se debatem , eom horror .1 Timanidade civilisada. a llü"

Hum Tigre agaloado , e a sua infernal sequeíla fP-sobre os Altares do -, Bonito ^ , Bob.r ao Ceo lo oi^-hoo «Dgne de nmoceotes victimas , mistumdo eo» o fo ode-pairas, que ardião 00 Inear aanlo n ,»,. 1 . -
íz*.,-..p- "-• .^-*. -"32.; i »."*.",sr
na época , cm qHe mais se akrdeão os grandes «riuclüíZde Tolerância , e Liberdade , reproduzidas^ aquellas TeZl
-Aí.v. ate o XVI. No dia 12 de Janeiro vimos a irnr.«

1 flo ZV 
e da(d»0,«Ç"- A Balda levada a ferro

a *,$£' •p00í° de vetamh^ «<* abysmoa do nada;
4Í Vfa/,™ eg°r°' ' d0br£Z' e ° ^«™> todo. o

uworea do Systema Constitucional, como ae t Constitui,

Bentíín 
ÍOÍaníe 'f? qnC M barbaros Hespanhoes funda,«eataiao a escravidão da Aroerica , as vLm do Solorao profanadas; eráo de diferente Vito , di f i«era «

Sr!% rmi ÍWCeja ^ ««'^beldade, as Vir,
RorlSr^ 

^ 
T^ d° '•,te,W» Cordeiro que ou

i Kit„'çai B8h.r pMvooto a ?¦*"- p°r,i»*
coBciliai-TmLH 

ÍÍaS,la"-'. * h 8CTao «tea os meios de se
Ín/ "de' ! 

feHOiáo Con-tiluciooâl ? 4 Serão- «tea
r^laoiVín^J"? de%:em KS3í!taí d° direito de petição e
« Tc ?yl 

fé *'»-*»«* h««a das Bases, que jurámos,,
&., ^fn"Ppl'",íí"-' como lambei pírt^dêm
3*"f ? íítidáo °8 Brasileiros, cm quanto não.«tooe. o Soberauô. Congresso.

Porit
¦abei ¦ e?M; °U anies ' líomens dfi *°daB líS Nações»-u, qne nao he pela ConatHiuçáo ., que se tem derrama-»*«èHe dos Brasileiros, qs Brasileiros tem por umila*
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•vetes dado provas de que amão a Liberdade; o "-rifo des-
prendido no Doiro , e no Tejo, não fez mais que dispér-
taríhes huma idéa , que lhes he innata. Militares oppies.
sores , buscando'sempre fora dos stus lares huma occasiáo
de fartar a sua desenfreada cobiça; escolhidos talvez para
encobrirem in teu tos sinistros de Monopólio Colonial i e proa-tos a dar o nome de rebeldes, de facciosos, *e de iiliberaes»
aos que não adora o o seu despotismo, aos que jurarão coni-
a Constituição aborrecer toda a arbitrariedade : Militares
mandados da Europa em tempo de paz , em tempo de Ii«
herdade , e de segurança individual , eis-aqni os instrumen*
tos. das nossas desgraças , das nossas lagrimas ; e- e que
mais terião feito inimigos declarados , que desembarcassem
nas nossas praias ?

Sabemos , que desafiamos a cólera de alguns dissiden-
tes, ingratos á hospitalidade, que tem recebido no Brasil;,
mas náo importa ,. compre dizer a verdade, cumpre servi*
a Pátria ;.. só pedimos aos nossos Leitores , que nos não
encarem pelo prisma da parcialidade , que facão calar os
seus prejuisGS, deixando obrar a rasáo, e sentir o coração.
P homem que maduramente reflecie , qae se desprende, de
sórdidos caprichos , e de eneanecidas etiquetas, afflige-se
com o estado actual do Brasil. Ha hum concurso inaudito
de .sentimentos , que se não forem convergidos para hum
só ponto de ceniralisação honrosa e justa , podem desgra-
^adamente mudar a sorte a que tendemos , porque mais de
hum inimigo secreto , se esforça por destrui-la. A nossa
presente condição he assás .singular, porque he como huma
perfeita independência íorcejando por ser dependente. Neste
estado de cousas , tudo parece vaeiiiante ;. os espíritos , co-
mo que fiuctuão incestos, e nada vendo fixo e positivo,
estão projatos a abraçar todas as opiniões, porque nenhuma
reputão criminosa; e desta persuasão, â de fazer ludo o
qn& cada hum quizer , não ha eiais do que hum só passo.
Brasileiros , evitemos desgraças , que produz sempre a des-
união de sentimentos ; liguemo-nos pela Constituição jurada ,
confiemos na prudência »viirjemlIsMK) dos qne veíâo em nossa
segurança; temos dado hum grande passo no dia 9 de
Jaíseiro , tudo o que for retroceder da carreira , então co-
meçada , será cahir de- abismo era abismo, será dar forças
aos nossos inimigos., 

"será ceder lhes hum triunfo ,. e huma
gloria , que nos deve ennobrecer aas gerações futuras* .

"" '" ... "T

í
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Co.NTiNM.jio m Cart. , pr^cipmda n. Pag. 233 nonosso N.oxxi.

SSre, Redactores , publiquem estas minhas irfA,.^pero muito dos generosos Habitantes do mà d Woe se for agradave este meu nlann «»n 
l. «janeiro;...... iL,, „,™ js. oSíoi:;;a ri ;i;r?

í 
''se 

Zrif° de°8ÍmP-te- -mLitasSrt« %«íer se livro do esquecimento o proiecío , em rm* á I

iuicáo iuada íoDi r. T" ' ,W amamo' a Co«8"v" Jiiaaa no üia 46 de Fevereiro, * 0,-,*, » f!í>asÍQnos etermsada em todas as faturas gdraçój L cl*obras , que provem antes honra, cio que Wa 0„ 2

auena distar,™* .tuIHWCVaa Lo™ > Muda que com pe»
Seio 1Jr ffin,í08 6 bdÍ0S »««•*»%>« o dito
por «Uirno 2. T J,roPOÍ£íoe* Pa™ ^o ser dispendioso;
£ aT-Zl1erà° 

* 8er Coa8tit««io„aes os nossos Fi!nos , fi0 mesmo lugar quasi , em que falsos liberaès que.mo opprimir-nos, substituindoa o Despotismo Mi^

PHIIrANTROPO,

' ^-'•"W»' <.->

EíoI de Jineibo. Ni Typ. DE Mor. , e Garcez. 1822,
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RBVERBER O

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE,

TERÇA FEIRA 16 DE ABRIL DE 1822.

Redire sit nefas.
Hokat. Liv. v, Od. th

'CORRESPONDÊNCIA»

Sara. Redactores.

Lendo o N.0 14. cia Malagueta, no qual o seu i-Has-
ire Redactor querendo fazer valer o seu iouegavel mereci-
-mento e patriotismo em defeza do Reino do Brasil , assim
se expressa na Falia , qne dirige a S. A. R. o -Príncipe
Regente deste Império do Novo Mando, z; V. Â. R ehe-
gou a affligir-se , que tanto* e tão 44 vulgares Escriptores .,¦se constituíssem piamente Procuradores do Seo Regin De-
«óro , ao mesmo tempo , que nenhum destes " entes insi-
gnificaates, ,, com a «nica excepção de hnm bem iatea-
«ioaado Eleitor;, se'tinha animado em Desenstro a comba-

~~'rm
J-A/0
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ter m pengosa. do-atrimu-da wcolooiíaçáo do Brasil 0»í» UU.MO Auxiliadora, e meia dúzia de miseravri PoS¦?«>«« d. cá, e de Já estavão pregando a sombra da SantConstitDiçao , e com a mira na fooike de hum GovernoIWono, ou no avarento Monopólio de hum deZZlComercio,* nao pnde deixar de resetítir-me da ta™"!?cn» qne tao estimarei Redactor se esquece do mérito a Lio 
'

par, patentear o seu, e deprime, tantos escri" qia
«ao ojgoos de correr pela Europa.

«Icnhf I^í81''6 
RÈdafr- da Ma!aSHe!a ««« bem o

bro , quando ainda a Pimenleira , riem plantada estava e

So, níg 
'Taíano' .,d!g0' 1" houve qw» altamentegritou M< - jH?ía Retribuição dada ao Compadre de Li,-

1'^™.°-" ° Senhoí Compadre he Jue, ou nada
.ijl- ' 

da--8na Corographia, e da sua Historia,
p/Z13/0; 

VW,°S Braffiros .«ÉquiUdo. , está .Bci«i
„u 

» discsrdia e a desunião entre os Reinos unidos( qnod absií ) , e ardentemente deseja que o Brasil voltepaia o antigo estado de Colônia, que nelle náo hajáo »à»
ZJ . §r°g' Ê feltfe8 bmacos ?ara lhs ««ar o ouro,
dUn T' 1 

raa^ar-lhe de presente.... Porém nada
!'0;V( acontecer; o Brasil continuará a,ser hum Rei-«o , e hnm grande Reino, unido aos de Port uai, <*c. „

rim ,P°UCa. LÍnhas d8 hnm Esc"?to fei!o em Ju-
í LiiT0' 7 

de vv* mm< Póde aítestar-> «tó com ju-"-t-tüto^w neces-ario' fosse) mandado para a Impressãoo mez ae Jwlho , e que sahio á luz a S de Setembro,8 d!? antes riíí ^r á vela para Lisboa o Navio emS»e se transportou q Deputado dè Sadia- Catharina, e em
rim 

S. remeííeo hnma b°a porção de Folhetos , bem cia*
í.!™,-'8* mostra' 1fíe *-> sen' Author prévio o systema da«ecolonigaçio ,_ e denunciou os esforces da cabaila aníi-JJra-
thl l'T amr-!liiar e8Íe Reino , e reduzi-lo ao antigo cap-«eiro, Logo , eom a devida venia do Illustre Redactor
,"/',? aSu«ta » houve hum ente insignificante , hom vutí, i-rcriptor , qm ge atreveo a combater as perigosas
ZIa ,, ^colonização do Brasil . aninjando-se a res..i- ««< uo Compadre de Lisboa e' aos seus Auxiliadora

*
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áe lá e de cá , seis mezes antes- da Malagueta, írnctificar.
Este mesmo vulgar. Escriptor na nítima pngina da

citada retribuição dirigindo-se aos seus Patrícios Brasileiros ,assim c—«duio a- sua Parenetiea rr e qae em penhor dei-
xon-nos ( S. MagestadeJ a sua Imagem, o seu Augusto
Filhe-, o future Herdeiro da Corea para nosso Regente í
Sendo- pois isto a prova mais decisiva do apreeo que S.
JMagestade faz dos seus freis Brasileiros, da soa Real so-
licitude ¦' pelo nosso bem e felicidade , e do amor que noa
conserva uo seu ¦ Paternâ-l Coração, convém que jamais-dei-xemos de nos mostrar gratos e reconhecidos ã tanto.apreço ,á tanta solicitude , e a íaato amor a Com estas expeea-
soens do-ente insignificante e vulgar Escriptor, que posta
que pela sua iosigniücancia , neta se . podia constituir pia-fteníe ' Procurador-do ' Regio Decoro de S. A. R.. com ia do
se reclamou pela união das Províncias Brasileiras em tomo
do seu Augusto Regente, deixado-.entre nós para reunir
em hum centro os-'filhos dispresos deste monstruoso Gigante.
chamado Brasil ,'que os Compadres desejarão esquartejar,
principiando por deéepár-ifee a cabeça, He verdade que Uudo- quanto se dice ; foi como de corrida • e com muita de-
licadeza-; pois' que' ainda aão estava rasgado aos olhos,-de1
todos o veo da perfídia, que não nos deixava reconhecei-
que se preparaváo : em Lisboa novas correntes do Systema
Colonial para maniefuí o Brasil, e prival-o- da sua Repre--
seníaqáo Política, è dos seus invioláveis Direitos; mas
para. bons'¦•eutendedores duas palavras bastão: e se presen* _
temente ha Philo-Detaos .incrédulos , ¦ peiores que S. -Thome ,
que apegar de ver e palpár , ainda não querem crer, se*
ria certamente arrojo mais que temerário, e indesculpável
Voseár em Junho ou Setembro contra maquiaaçoens , queentão se íbrjavão nas trevas comprejuízo do infeliz Bra*
*il , e que só em Dezembro se'manifestarão com toda aevidencia.

Logo porém que se publicarão o» Decretos dirigido*
a despojar-nos da mais preciosa jóia , que - nos deixou o
nosso' Rey,'o Stír. D. João Vi. e qáe * nossa. Liberdade--,
honra, e vida se vio ameaçada pela machiaveiice . Lisbo*.
nense , este mesmo vulgar Escriptor, que resistio. .em.face'ao Compadre pegou na péaâ-a" para responder-ao Lishoeía
Trombeteiro do Sysiema Colonial , . e por ser mais amigode eousas, que de 'parolas , fez ver aos secretaries da in-
feraal -preienqão -do monopólio -Colonial., qae- os JBjasikirog
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nio qnpríáo , nem podião aceitar presente tão r„,ni :eomo Jinm aute; provou mie a pi . heniirioso' s-'1"1".' que o tirasiJ era hnm i>transcrevendo a Carta de i fi ,!«, ir ,i n, i , ieino»
« ,„,„(,.. ' "'t '" ue Dezembro d«> 1815e moslrou corn docuKH-íitc* iwW»-¦»•'>« „|J '
aceitarão, «.uademio l • ."'^S*™18 ' <lw -a Povo»
0„„ „.'»«?¦' e so!í!ia,liMrM táo alia Mert-è e
p«e 

«0 í oltucias - priiu-ipaes «Ja Europa, rei-onhmUnlouvarão e sane onar/ín » »«,:„ .-•> ,. •' ' "^"«ect-Tio ,
KM- « o fi? g Ca,hee°"n do Brasil,

JJt.ta tvc. - fui entregue tia Tvüooranhh-Nflrinnnisoles do Nata! ; ua venera ,jí r» P , 
JN'*Ci0MÍ "«t»

'<>a ^imprimir st'*' »,. P " fiiíaiidaíie »«> « aca-» u- impiun.r se nao em princípios de Fevereiro n»,n„,ai vez algum Auxiliador lhe poJesse oh.hr-In V l l
luz. He cedo «ne Mt» r,Hi!.if? °LstacT á 8abir a
,„v 

' ', 
t , ^articuiarmade não podia ser conh*f'-f?a pelo I usire liedacfm- ,l« ni 1 . cunhe-

Iv leUiid-.deflffir^r Malagueta; porem sempre
ti ;,".'• ã,'n lao Powüvaaiente que nenhum dea-se -a mMgnificante. 8e tinha animado em DeJl
Si" fSTZ 

d°ilCtó0ãS d» ^oloni-açáo uõ Braí
rir' ftfr eSS° 

de 
,amor ProP»° p (i* vaidade depri-mi outr«, para se exaltar a bí ; se o IIIMt» Redairtor da

Pa ria ;ÍX i, , qHe ^ hum *MÍiae no alía
CGIíjO

fiel hl 
Ja.?8te l11™'" «edaeíor espesmhou o Autor d*

" rSV I 
Kfid0i P°r mÓía Ra »« Primeira Malagueta

ia lie «iuí, ^ 
Ja°eÍrÜ COm° ° An"'g° SíW» P«-

Z tf m ^ ° 8e° descraPeBk> * «far-me 
"bem

rota r o f q"e Kíe -?U ,Be"er &c' = 1™«"»° «aqw»»
de SacrkL PPareCld° "«ripto algum feito em nome
do Es 

"dl" 
c ^ 

°a V 
.rdade »PParef« '«i tima Carta

ere ,W C.oDstllncional ao amigo Sacrisíáo de Caraby ,
lh ll?' 

h"lim P°!T VCÍh0 ' Ve tem as chave, /.!
cWjíT'-; ° 

íiih° d0 Compadre he mais alguma
me „l " Emb0fa "«"««le-a* Águia táo íabli-
tre l. n !!,:" 

U":f •Cr'U'amwer ^««gíandia.iís. embora regiV
íineíí",li! f ftâI 8S P»H«bra8. os inminosos raios do Ll* CrB.'fct0 

?a'° 
- « «««dp. do Gabinete; leve de

SlVíf" de íaocaria. - , Magitíradoa , Fun,-
«nt"" „ r8' 

EMriP^« wlgarea. e entes in«iguiu-
pfailanci» ra 

vejamos a gloria, notamos sim a «na
bnm n „„! f^?iererao8 <l«e seja mais justo dando á cadaW* ° qne he seu. Rio de Jaoeiro 9 de Abril, de 182».
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Duas Palavras dos Redactores íoese o «esmo
ASSUMPTO.-

A respeitosa estimação que consagramos so S-.r Re-dactnr dã Malagueta, tanto como* Escriptures iuíeressacíos
na Causa do Brasil, como por amisade particular,'e bemfundada tias suas apreciáveis qualidades , no* !Vs ler com pas-roo as expressões do N,° J4 do seo Pt-riodifo .''t-rans-
criptas na Carta atsíedeotc. O Sfír. Redactor em" mais" dêhama das «nas Malaguetas tem feito justiça áo nosso' Pa-lriotismo «obre a matéria em qaesteo; e 

"para 
benrdegcn-

ganar-se de que erra incluindp-nos no N.° de li Escripto-
rts vulgares e ' entes insignificante* ..{visto que ninguém
•offre qae o chamem máo, aioda que o seia) d>ne-se ler
novamente o N.o VI. deste Periódico, publicado 

*o 
l.« de

Dezembro ,-composto 8 dias antes , como náo pôde ignorar
porque lambem se servira da pequena Typografiia do Car-
cez , e arranjado em desenvolvimento do que havíamos dit-
to noa Números V. e IV ¦] achará por tanto, que nes aáo
escapara o Plano de recolonisaqúo do Brasil , porqne já a
prevíamos, e o denunciávamos; e íaoío , qne disto mni-
to ae agasíáia o seu principul Pregador na Bahia, corno
fie prova do N.° 49 e Suplemento do Semaenario Civ-ico.
O N.õ VI. do Reverbero cão só'foi antecedente a entrada
do Correio no dia 9 de Deitemb.ro, qtie rom os dons
fataes Decretos desenganon a muita Gente de bois senso,
como- também precedeo á puhlicafjáo do voto do Illustre
.-Eleitor , -com qae o Sfír Redactor pertende repartir a
.gloria desta descoberta , com despresso de cairos pretenden»tes,, e também precedeu a publicação da mia Malagueta ,
qae ja veio achar os ânimos bem dispostos para a «ia-

_ge*tosa Representação do dia 9 de Janeiro, cujo plano.anterior ao sen 1.'°- N.° náo lhe pode pertencer, e cuja
.gloria favorecida sim por aquelle seu Escripto náo pede.arrogar»se insoüiütinv

Caminhemos á hum so fim,, Sfír. Redactor; podemos I.marchar reunidos e .sem tios acotovelarmos; não iios."des-
.putemos o premio da victoria em quanto asada dura o
;combate com os nosso» opositores de lá e áe eá, Somos
fCO_m veras sem Amigos, irias também presamos a -veaja-
de e uimguem gosta' qne deprimão o seu lal on qnal me.»
«cimento. 10 de Abril de 1822.
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R-EFtEXÓES.

«ional , sem da.fah «è da oo,» ,XI } 
"' CoD8tií«-

modos. Mas loo-ve \*>ai° í*g ' e üos nos808 COffl**. ... lü0»e oe acreditarmos aue ' Hnm« „,•„convicção dos st>ns erros á «eta . , a Ciacera'c**u' a este: recuei o «« àína.í.» -imao , que ofendia as luzes e «Ia Fr, da °PU
íriotas , nós só vemm hnZ ,' .a ?e Lií}ew*s Pa-, uva su vemos num novo maneio- di "r»*,-'™„
poi8ta, one esnrrita •> „-, •- • "*<*J\jJ oa .mriga raoòo-*Eieficlo' rrxsrj^^?de3tmir *
de tempestuosos CS.^aqdUa%;V1ESd0-, * ^
«crváD tu primeiros iníJ<, 

*"ÍBaas'-*o «e fraze, mas-coa-<««.»» »«S:Tt;S„ueP.e,?,,,"°mS,'«••*¦-
aeu bem ser- iorán ,i,«iio _generoso , Hm&nte dô
w * ac^rCVo 't 

stjt ****** *««*««..-
fingido susto e dn* «„. • ' ° objeoto- do sei*
làtímâo este' deli o !^,maahí!Sf «*i<w • e ers/ouaeiò
««*» í r™. "",i*j - P«Wo.) elle.
suspeitas, dwafi-ndo «nti *k* °di03' d«»*niàuda
g«e atn algunt das n£ P ^ -já tem eSPalhado "«-c*tit«iÇáog ;aoõ8erPr &-^ ^^^d*
BoaBoáa-, dos que Seveni 8er It*' 

COm1 sePara^« «fr
Amigos e Irniaós. ' S "^ d° ,1ue amc* *

Deputados ; ou iLfldíàoS 
L°£,grie88° P,01; a!SHQ8 Senbowa

«oa. o, olhos e Tc Z!o ,/f 
SUM fíUS0? Ani*»' «TO

no só proorio á L f; "* EuroPa * c°«'«deráo' mie Rei-

«o, > íe 1h„,S, e,Cer.mM ã"8SRâ8 80rdidas 7»ía8 de I-i-
qw bM LuCn 

reco,?.ms*5âo era taàtoa procedimento,,,

( q«e cedo 
" 
^ V^T 

* In.dePend«cift do B»^i -
troa no periodo «^toarà,' visto que o Brasil já en-
*«*"*, qoe a e«S 7J«'^de , já náo precisa de tu-' W^Edpaçao dss Colônias segue Jmma mar-
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cha caiara'1, irresistível-, que jamais força® haomans pó.
dem fazer retrogradar. ) São todavia para ponderarem-se
os argnmentos, com que nos pertendem dissuadir de huma
idea só por. elles suscitada ; custa a. crer, que nos cortei-
dírem hoje táo faltos de luzes para nm deixarmos lio-at
pelas suas raesoeas ; nos vamos analisai-as , unicamente
pelo prazer de as destruir, e ao certo convencidos , de qne
repitas outras , e muito mais ponderesas dos cbamáo á,
grande União , á pesar mesmo das horrorosas catastropb.es,,
que' «ia outros lugares .tem desatado para sempre os vin-
culos de muitas Colônias.

Dizem hous : *r ambiciosas Nações empolpagaráo ' &$,
Províncias do Brazil, logo que te separem de Portugal t
© Brasi! no seu estado actual de fraqueza , não pôde" .re-
çisíir á qualquer golpe de roáo de linm experto emprehsn-
deder. zs A este argumento poderíamos nós responder: i a
que, pronto e sufficiente defeza pôde vir de Portugal ao
Brasil? He hum axioma muito antigo que ninguém poda
dar o que náo tem , ou mais do que tem. As Potencial,
que possuem Colônias, * que as desejão conservar, deverei
íer bem fornecidas Esquadras ; sem ellas* todos os seu»
esforços geráo como os da rãa da Fábula. ^E que lucros
devem colher essas Nações , apresentando-se em attitade
de Conquiátado-ras n' hum Paiz qne m reí»be como ami-
ga , e que tendo-grandes, recursos para náo soffrer o jugq
extrangeiro -, ou mesmo o Europeu Nacional, íem ricas
produções para : ampliar o seu Comercio , que , he tudo
o que ellas pretendem neste século , em que huma sabia
Politica ealcúta melhor os verdadeiros interesses das Ná-
jfjoens? <\Porquê não forão ellas tínrprehender os Estados
Unidos, logo qoe a Inglaterra desistira arrependida da sua
lonea, empreza ? á* Porque eáo empolgarão as Províncias da
-Confederaçáo Holaudeza . - e Helvètica ?' ,»* Porque náo vão
¦ellas prear as, vastíssimas Províncias dos 'Americanos lies-
¦panhoes , que já sacudirão, e para sempre o jogo e oa
prejuisos de Madrid e de Cadiz ? fSetá corn medo de
surpreza? estrangeiras, que agora Portugal nos envia DiV
visoéns Auxiliadoras e Provisórias' ? & Forâo por ventura
precisas essas Liberaes PhaTanges ( á quem devemos as'
Scena» da- coofraternidade que tanto cos assustarão era
Janeiro que taoto eoinfáo a Bahia, que afligirão Peruam-
bueo,.). quando esta ultima Provincia láo briosamente se
desembaraçou dos Bata voa , ou quando o Rio, de Ji-ocirp
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£ 
í!e'fe7, <]e !i"i!i femerario Do Cien* « ,? tlí»gey Trooio ? Os exemplos do," 

' * !Hlra *»P»*i*>

Agou.e.ros , ohrigaudo.-ros á dii, 
4,Snra«*t<» doa-*oMog

e«e motivo qne nos ,„1 
d,ier',he" • e*o, uã0 |., pnp

B««l leu, mal, geneLidi V^r** ^^ = °vez se peí5Sa ; £Ha3 o Un«\ a\ UZes ' do Q"e tal-* -.»* «w», ;ao! •; 
í^«j • d-pí.í.,0 ,com pretextos esrwciosos • n„M '^'"^iaaçao doirada

^ horaa Sabia, Janta • Lb r?? 
t,«,r°,° ¦ P°r meio

' £>ize;a outros, o Brasil ««a respeito de conhecimentos «.„ „ 
^ P-nn,eira !'BÍató*

nem o que he 0 «„ .«C ^"V 1™ he Constituição,
Aotbore. por onde ^C^^T^^ Umbem : ' « «
CtoogKMo acaso pobllei rá^S 1 

"-^Pototfo. do Soberano

toei-,"ou gáo ffia^14^fat,de"nna80ltrae^-«P^
\»« . q«e .otTrio-,108 , e Io b L' nT 

°* d° Bnu" ao" »*
derem resultar do abraça fo «V-» V" 

re'nUio' on DM
ventura havemos daZ 1 

sPfeMa tlepreaeototivo ? j Por

• eiopro e W-Bpre qa/«* 
* 

T^•Mem«I «* «™ * eom.

tempo o estado do coacoáo ™£ 
' dnrar por muit0

j*»'*?a« * be o maior sLtin ° f™ ¦w,armo» ?OT ^
eodo Liberdade he hnl 7 ' ^ faV°reCe a noM» Pre"
ra oos decidirmos we"?,"0" 

«e»™*» «ai. .otido. 
'po-

«it noffr.er „,le lQ 
^"Zl ' 

° nectar da abordado, pó-

w as Naçóeu as h * 
bom grande P«>lttico, lie pr*«e tomarem b^,;:m>-Para M í^ividao,, o momento

direito, do homem )?- P ? °°nhec"«eDto dos verdadeiro-!

â M° Wml^ «««-o mundo : £ O q«e era Pa^
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togai,. e .qnando fez elle edar 0 Leia da* Hésoanh* uniqgapuemse as Lnae Agarenae ? • O qM m aOlaVda"hum Povo, que fngludo da Tyreni. , nfortou» »«ei das agi,.. : pequenas Províncias , 1Da1s j^m do
pelo Oceano , a penas contidas por diqnes . e sem Zmlriquezas, que. o produeto de pastagem , noe' pttreciáo™ha aos Mares e aos Rios ; e qamdo & e||a , 

IU
Generaes e cs Exercito, do maior doa Snhetanos da Europa? Nao «âo be a nossa felsameoíe apregoada infeneíawpetimo. «o. o motivo, que nos chula i granete Socom Portugal; o Brasil tem sentimentos muito -eneroeo* •«ias apesar disso, elle nunca sofrerá que o tratem com«.justiça » nem que lhe niingoem a sua Representação Po-

Não esquece a alguns dizer: r= 0 Brasil eáo temí opniaçao , e a qi,e tem soífre o embaraço de mistura deCores - poderíamos á isso responder: qne Leis fixas ejUberaee estabelecidas ao seio do Brasil ; e segnnmca duConsciência pelo lado dá Religião , será como Lma ponte
Jeclíve 

lançada da Europa para o Brasil. A Populaqãoioge das fogueiras da Inquisição, e treme á vista do fer-leo Ue.spn{,8ffl0; mas acolhe se debaixo das azas da Liber-íiacte e de huma bem entendida Tolerância , prospera final*menie em bnm Paiz Agrícola oa iadnstrioeo, porque abnn»oa em meios de se nutrir e procrear. O .clima toaalntrferooo Norte da America, com todas as suas febres amarélias inao tem servido de remora ao espirito de emigração Enro*
pea. Quando ás pasmosas proporções, que o Brasil offereceA Industria , ao Commerdo, e ás Artes: quando á saiu-bndade do seu clima , á sua sempre nova- e sempre varia-«a Primavera, se ajuniar o.beneficio de huma Sabia Coagi»tuuiqao , que assegurar deve o goso dos mais caros Direi-tos do homem r i quem porá dique® i afluência de Cida-í«aos, que devem fugir ás convulsões da Europa para vi*fera respirar a paz, e a iranqnilíidade 'no 

Paiz da abun-«anciã e dà.riquesa? -,'."-',
- Os obstáculos , que se fazem -nascer .da mistura dé.cores, on náo devem assustar-nos, ou assostáo menos do
qm aquelles > que Ha Europa resuiláo das grandes Classes.da Nohresa , e Clero, q-ne o Brasil felizmente não conhece-Náo ignoramos os males horrorosos , que tem rebentado-
teses doas. Vesuvios Ç ptíacipaJavate jaa Heepaáha.j eoqii*
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o sábio systema Representativo; mm os sustos, q» na,*»,pnocipio. da nossa Politica Liberdade Um enlatado e affligido os nossos corações , vem mais ds brancos Euroneolqoe de Pretos, ou 'Mulatos 

da África, ou do (jBa ai ao de Hjjmque. da Bahia, sem desmmcr a íori»
j«4nelje , q«e lhe dera o nome na lata com os OlandeSdeteüdeo o fc«tado , quando as Ph.lai.ge. ProvisóriasT^ibo de sangue as ruas dessa infeliz e briosa Cidade. O,
SSndõ" I 

' 
? ?ato,bào1dM P""« *> Rio ^ Janeiroponinoo pela gloria , e pelo decoro de hum Povo livre dlmui, lovo generoso, apresentáráo-se com denôdo, eom bi-mma , e unanime veluntariedade ao lado da Tropa da f.iwiih,, para obrigarem aos sens deveres esses Militares arro-

CZLeT 
'"' V'Va! ' CoMfilui^°. * "— « Con,.

DerienlrJiiba. 
tkS ""^ ' C°B1 ^ 0S *""» cifras

jFTr mmS 
d° 

rtBFasÍ1' nós rosponderiamos f |.-"
mí/a° J' B0M08 ReKeHeradores °® q»e fomentarão essa

m lutiMidar a pobres raciocinadores, para quem nada vaie
tt^3on0.aR ' H,?°ria' V"dadeÍra 'leStra d0S *>««'*£
po em 1308 pelas pequenas Províncias de Schwits , Un-'
,ilri* * ;£Lut'ernê aggwgon-se-lhe em 1332; Zii-
14SÍ H,í8' ní"l Cm i35S; Fnbur&-°' * Sola»" emW8I Bale, Schaífouse em ]£01; e finalmente Appea-«ligando-se em 161» fechon a abobada da grande .Lo-
^po,/oo 

firo.de dnaeatas annos. O Brasil poderia come-
I f,.8t,a' Péla8*,ate«8«ante8 Províncias do Rio de Janei-,o, AWGeraes, 8. Pa nio, e Rio Grande; Monte Vi-«eo ese podendo ver sem inveja as bases de tanta prós-
E" f Fma á acceder; Sanía Catharina , e a
^puaiua 

asodireo ao edifício do Templo ; uko tarda , qne
^ > e Mato Grasso o8ereçio o- seu cabedal respectivopaia e«ta grande Obra. <E poderemos nós temer, qne os 

'

un27 Tm' C °8 BahiaROS «««tóo. por mniío tempo,
Z iZ T3 Te ° líosso iaí™e hL* h»« e o mesmo
X-ÍTV 

aSÜ? e ^le gó hl5ffia i»diS»a oppre5.Hâo os
d:: 

¦ rta mJ9mu que .a NaUireaa. «em esquece, nem per-
,^ P°^ff ?e o fiMia*-» dHxaria de ser Natureza. O Pa»? ^ o Wajraabaa, 0h , de. certo,, ná.o iião de concorres
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para retalhara a peaja , qwe sahio iníei-rim cia, mão,, àoLreador, e que bordada, além-disso nnr hnm -.muro de rochedos, , bancos, por mais Te ,W JSTdeixou no principio e Km desta «.«raifca . M £,„„ %£^te do mundo o. doa. grandes Rio, , qne a Mtatkme^g'J,Norte, e pelo Sul. Portanto, não he tamftcm por Setaotivo , que mm abraçamos a União com PortoJlRe.ta.noa agora levar o biatorf da A«.|w \ luimza mais moderna rasao dos Assombrado* , esta* consiste notemor da loconstitucionalidade do Príncipe; temor injustoaggravado, muito de propósito , por a!g»„s nttl iXdoInados, que abusando do afinco do Povo á Liberdade eique vive promovem disferqsdamente a Anarquia . dizendoás escondidas , . a0s simpliees - tombamos no Dwpotíbo.s S. Thonié , diaia a J. C, x ver para crer JfmLertes vem , e não crém. Deixemos porém de parte às 2lernnes demonstrações , que o Nosso Augusto Regeote umdado do seu verdadeiro Amor ao Systema Constitucional

para examinarmos unicamente se he possível retrogradar aconrütarçao no Brasil , e MenthroDissr.se o Despotismo,íara elucidarmos melhor este importante objecto, estabeie-
çamos duas proposições: 1. a antiga Realeza lie impossí,vel existir de hoje em diante, porque be opposta ao W«o actual do Mundo 5 II., a Realeza Constitucional he s6a durável, porque faz a segurança dos Príncipes, fazendoa prosperidade dos Povos.

Os princípios Políticos de Direito Universal , que gnar,dados até certo tempo com tnysteítòsa^avareza , eráo o pa-tnmonio de poucos homens, são hoje de haraa publicidadeabsoluta :\ proclamados ,,. ..fazem, qne nâo*íiaja huma só pes-soa , que 0go saiba o que faz , e o que deve fazer. Re- 
'

guiar, e banir a ArbiintWda.de ; assegurar a Liberdade
pessoal pela extineçáo de barbaras seyieias ; firmar a Li-herdade intellectnal pela destruição dos obstáculos levanta-dos ao espirito para o privar de crescer ,, obrar , e esten-der-se , çommunicar se e voar até onde pôde chegar; pes-quisar. a fmprego dos dinheiros livremente dados; exigirresponsabilidade nos qne admioisírão as cousas Publicas»
pôr debaixo de fauma Lei commaai , todos aquelles, quesao interessados em huma raesáia cousa , e deixar francasao mérito, e á verdade'Iodas as avenidas , he doutrina táociara , tão justa, e tão proclamada , que ninguém pôde"gtsorar. Estes princípios, de qne a Inglaterra principia^ &

i
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dar o Calhe cismo , ec4fendem.se hoje das Ootomuas <h W«eines a<n couhus ciados da Pátria dos aoíieos Bardo"
r,.i ,1., .,..:.... ¦;;;'"¦ :;-1 *"¦« u» ^orrc, É B«
atravessarão o Atúnlieo , estahelecérão-ee ao !so<U

asi! , e
próprio.

P«l da America, FeDetrárâo o Orasil , e o peoetráráo" proIfundamente porque acharão terreno umorio P
O Mando, embebido nestes princípios", que\m ser g-over.nado regu!«r.nente , está mniio cansado de arbitrariedade,

tem sede de justiça , e de Liberalismo, q„e procura n.*igualdade CowtiLn.-ioual. De* Ide se diria' 4 íô nado
que a. Iinhaa rectas aâo^ciííra» , e qne as curvas sáo ZlUs , como por muito tempo se lhe disse, e o obrigarão *crer; ene já indaga por si mesmo, e se encontra o erromama, revelia, e nSo crê; o dogma do dia he «t-tcoada de iofcUitólUladea presumida, e., alguém, exa^J¦em tudo, credito éa coaiae . e riso de mófc Soa prejuisoa â
í'fe:íi 

cre raãíá 
„em Gênios de Sócrates , em Niaph«de Numas, e em, Pombos' de Mahomet j a Estnpidea . e«Despotismo, estes gêmeos, qae o iuferao abortara paraflobnr-oos de horrores por tantos séculos, nesta época já*nao podem W fortuna. Ora , ten-jo o, eapiritoa tomarfo-a direcçao brilhante , qm lhes dera o gráo de \me9 àónosso século, -que 
poder 03 fará retrogradar? jQae forcaos Iara am-pkr a eawra desta nova Religião Poliiica,

que sem poi Pregoeirai as mil bocas da Jmpreusa ?tiiiandoNO Chrístiaoismo começou a obscurecer os trinu.
ptios da Idolatria: quando esses iáo incensados , quajete hm
poleutw Nomes , forão despresados pelos Martyrea ,' amummiáa testemuuhaváo o novo culto , debalde os Saeeiáéo .es de Jnpiter , e de Venus abracaváo os ,seos estreme*«mos Altares , e mvoea-eáo o Gênio Proíector de Roma':o Upitolio -vio, npemr disto «rçuer-se a Ciw, . no seu«tno, « as Agnuw Komaoas deslumbradas por esta novacjariitade , adorarão por ultimo o novo culto qae persegui*«o. Outro tanto acontecerá também cora o aeíiw.1 HmíemuKepreseotativo;. ha filho da Justiça, q«e o Ceo pré». 8Mcommeada , be fundado em Sabedoria , feila claro ao co.ração- de todos es homens , he impossível portanto, que
juo 

wjao ouvidos genümmts os seus brados, oh qne sejão
mwo» por vozea destemperadas do nntante « desacredita-uo Despotismo, '

-. (CONTISíPAR-SE-HAJ .

Rio de Jakeiio.^i Ti», de Mok.;s e Gakceü. .1822»,
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REFEEBEEO.

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE

TERCâ FEIRA' 23 DE ABRIL DE 1822.

Redire sit néfas.
. Hoíut. Liv. t. Od. ií.

'Correspondência.

MEMÓRIA

SOBRE OS DÍZIMOS,

ou

'O DESPERTADOR AGRÍCOLA»

Que o Homem , essa Obra Prima da Natureza, deve
«ffereeer ao sen Creador pr-imicias de todo o gcnero , no-lo
incuicáo os Codir.es da Nossa Santa Religião , os Dictamcs
áa mais sã Filosofia Moral, e da universal pratica de ío-
dos os Povos, firmada na luz da rasáo , e nos eternos
princípios da Gratidão e Reconhecimento., mais_ ou meno*

44
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claros e desenfrançados. Embora- nos digâo que Deos nao
necessita de nossas caducas ofertas : sim , ea. também o
confesso; se elle precisasse , nao seria Deos : nós he que
precisamos de lhe oiTertar. Os Sacrifícios espirituaes são. os
que verdadeiramente lhe competem. Coberto porém de ma-
íeria o nosso espirito ; ¦ .colligados mutuamente por princípios
e signaes , demonstrativos do nosso culto , os quaes tam-
bem fórmáo Base do Edifício Social , cumpre escrupulosa-
mente aianíe-los ; e esse .todo, de .qae somos'parte , tem
direito de exigir de nós sua esacia satisfação.

": Deste principio' cominum , emanou, sem duvida, a
universal convenção entre todos os Povos pulidos , de eri-
girem templos , como centros de suas unidades religiosas ,
e de manterem aquelies Cidadãos , que se destinaváo ao
seu Servido; E porque a miséria, nenhum patrono acha mais
forte do qae a Divindade, de rojo se chega à estes Suga-
res , para que apontando com hum dedo o Deos adorado ,
e com outro o doloroso motivo de seus áis , implore dos
concorrentes íenitivo aos seus males. Tal suppoaho eu ser a
origem da Contribuição Decimal , imposta sobre 08 Lavra*
dores, e'Pastores, inaiormeníe quando tudo me persuade
ser esta a vida primitiva do Gênero Humano.-• e tal o
fim das suas applieaçóes: Cuito de Deos, e Beneficência.

Desta pratica formou Moyses numa Lei Religiosa,
que , espirando com a Syoagoga em. quanto á letra e qua a-
tidade, passou no coração dos Fieis convertidos á Ley da
Graça , que sem norma ^ liem regra lhe satisfaziáo, segun-
do seus terei? e vontade. Delia lançarão mão os Bispos á
sombra ' dos-Imperadores Chríètiós: è, largando époehas ,
e factos embrenhados na antigüidade , vou considera-la no
actual pé em què; existe * 

'.'estabelecendo 
Proposições , que

pela sua evidencia, ou pela sua demonstração , diffandão
luz','resultante a bem da Sociedade, a sue noicameate as-
yuo*

Proposições.

]; Seiu Religião ,: não ha Sociedade legitimaí-
II. Todo o Cidadão deve contribuir para a manoteaçi<ff>

da . Religião, que professa a Sociedade.
III. Esta Contribuição erigina-riamente, não tem: mais li-A

Biites ,, do que a livre . arbítrio e seaiiorio da pre*
pjicdadç.  ..- ¦-' - ¦-:- ---• .- -. • i
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IV. A. Sociedade "pôde apontar e norsuailsar a quota parto
da prestação individual.

, V. Esta norma obligatoria, já he ônus social; e pof
conseqüência deve .já ter por base a Igualdade,
sem a qaaí degenera em roubo.

. VI. Neste estado he hum Tributo., de qualquer modo
considerado.

VIL A igreja, náo pôde impor, nem deve cobrar Tribu«
tos , de nenhuma natureza , ou qualidade.

VIII. No estado actual das cousas, são os Dízimos hum
Tributo directo , forçado , pesadíssimo , e desi-
gual , e o vicioso S-p.teina do, seu lançamento,
e. actual cobrança.o torna, ainda mais pesado.

IX. .Para "manter o-culto., pôde a Nação appliear. outra
qualquer Contribuição , até mesmo abolindo m
Dízimos. ¦'¦".'"¦'

I Haverá .quem alcunhe de - paradoxos , ou atrevida si*
guina destas Proposições ? Haja embora, Náo hirei demons-
irar cada huma individualmente :• isso aos levaria longe. As
luües do século em que vivo, creio me dispensão dma ia*
réfa , tomando só a mim motivar a reforma -na cobrança
dos Dízimos , e vè-los expurgados dos. muitos vícios e de-
feitos, que huma política tenebrosa lhes. tem appenso; para
que não facão o, pobre Lavrador pagar hum oitavo, hum
quinto , e ás vezes mais , dizendo-lhe qne pague o Diri*
mo de .todos os fructos das,suas terras: e até traspassando
este Dizimo para a parte industrial,. e commeteiàl, a que
essencialmente náo toca; e isto semi audiência dos Povoa,
Bem dos seus Representantes, como pactuado era nas anti-
gas Leys, e Cortes da Nação. Nada direi, que seja meu,
«xcepio á liga e connexáo dos pensamentos , e algumas
observações , relativas ao actual -Systema Brasilico, se pó*
de chamar-se Systema o adoptado Cabos. A Memória inser-
ta no Funchaiense.,, será quasi toda copiada. Ella he obra
de huma mão mestra , he melhor copiar do que desfigurar»

O PATRIOTA FUNCHALENSE N.° 42. Vol. I.

Ora , a viciosa economia dos Dízimos , segundo o seu.
actual. manejo.. he duplicada mente defeituosa,- já pela de-
«igualdade , 

"cora 
que esta Contribuição carrega mais sobre

àurna, taxe sobre .outra classe dos Cidadãos ; o qne he2b %
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obviamente monstruoso na theoria dos Impostos • e já Be»
Ia sua Ha vença capciosa, e'exceciva , havendo dos Con»
tribnmteg. muito mais do que aquiüo, que elie prometfe ,.e significa. O primeiro vicio , ataca directamente náo só
a devida proporção , qoe sempre" deve guarda-se eaire a
pezo da Contribuirão, e a força do Contribuinte; o quehe hum axioma em economia política ; mas destroe aber-
lamente a igualdade, que essencialmente deve haver entre
todos 03 indivíduos da Sociedade; em ordem a que hims.
fiá-o' gemáo. debaixo do pe_o , em quanto outros folga, sra
gáudioso alüvio. Esta iguaiadade nos Impostos, he o pri-meiro preceito do _)ecalogo Político. Elle não pôde ser
violado, sem que ao mesmo tempo sé resintão todos o«
Soros dos Cidadãos , 08 quaes iguaes são todos diante- da
Lei.. ¦

O segondo vicio he visivelmente Iezivo da* justiça , _
boa fé de todo aquelle Governo , que náo, qoizer tomar
por divisa o.'despotismo* dos Tarãeriabns , e Bajeeeto.; vi-
cio, supóe no Gove ao intenções fraudulentas, exigindo**
hffl , e recebeodo dois, oa trez do Cidadão ma! aperce*
bido, Podem pois reduzir-se a trez os vícios.,. oa defeitos,.
í-jise se encontra o oo a-ctnal systema dos Dízimos; a saber:*
Desproporçãoi entoe o p-rao da Contribuição , e a força do-
Coii.tribiiídor. Di.igualdada entre os Contribuintes. Excesso»'
na. sua Cobrança. Convém 'falia, de cada hum dos dois
-itimo. de per si; pondo de parte o primeiro, o qual pelj_
.«a- importância ,*...e conseqüente necessidade de maior desça»
volvimtato , merece--hum'.' lugar de*tiBcto,

0E'3íGOA_S_®E' ENTRE OS CONTRIBUINTES

¦ ¦ Esaeía .repartição dos ímpssto.,. e esíerupiilosa iguaí*-
d'ade da sna derrama , lie o mais knporíaote objecto para
o homem d'' Estado. Todo,, o. Político , que em ' táo peri-
gosa tarefa p..deo de vista este úotie , - acceferou ¦ o mais
ipe pôde- aqaéda do ;E-ta_o , _ depçzitou,:,: mm o- advertir
no desgosto gera! da Nação o' combustível usais violento ,
e de o_a. t_í*«Jía .espíosáoA Exemplos desta terrível véJ-da-
de temos nó. mais q„e mai tos em grafide parte , das Na*-'ÇÕes , e alguns .delle. mai- -receat-s.

Mas .por ventura vemos que ao manejo ij-este tributo
te tenha, devidamente respeiísdo aquelle dogma 

'Político,:, a-
Igualdade ? Ah l. a. desigualdade af pârec. facite.uteate' a.
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«oálquer; que lançar huma vista passageira sobre m
diversas classes de Cidadãos-, sobre a difJerenqa dos pro-
prictarios ; sobre os diferentes terrenos ; sokre a de» "j
versissima cultura , e ellaboraqóes rnraes , , mais , oa
menos dispendiosas das terras ;¦ o _ que- tudo póe os
Contribuintes em' circunstancias mui diversas. -E seri-

justo equiparar ua soluqáo entidades de tamanha impa-
ridade ?

Tudo porém se tem perdido de vista , aücníos sõmeuíe ]
& Haveaça cou tribo ti va. " Pagareis a dèeinta parte de todos < %

f, fructos da vossa cultura. Seja pingue, exteríl , ou me-*' 
«to -o vosso campo; isso importa pouco. Embora vcf .

„ náo fiquem io«os alguns (lo vosso Capital , da vossa
' 

industria , e trabalho •, icando-vos as mãos vazias , e o*
olhos molhados naquelle mesmo pranto, com que regas- |

\ teis huma terra negativa. Embora todo o pcw> de tnbç-
1 

to recaía- sobre o suor do vosso rosto. Embora senso- j
dednsáo nem as sommas. adiantada* no ¦ cultivo, nem as

'! 
sementes já dizimadas , e rediaimadas tantas vezes pela

, mais dolorosa fatalidade !.,... Ainda que a Rasao se |

horroriza , a Lei com tudo náo admsiíe essas nu «da*

!! distinccóes !.... Em q«« «Ha he bem ^lmtf « lie'em
nue deveis dar o Décimo iie todo qaan o o vosso braço tir. t- i

da terra! ,, Eia-aqui huma linguagem bem despotica ,|

bo meu fraco entender: mas o Dizimado» nao tem-oa tra j

Ai da Lavoura! Ai do Lavrador!
E não parece isto mais hum easiigp pelo attentado de

haver'aberto o ventre nutridor da madre tem., qm fatai» <

Imposto eu Contribuição , a qual uiopre deve olhar -par,

a Sai cias do Cidadão? Qne l MnlUf o Lavrador no

íu trabalho' .... O joroaleiro também paga tabulo do
seu IraüdlDO. .... conhece no >
sen sai ano jornal r Ile *j#» Hl>e «!11"<V . , .
mud™ Se esta verdade, (que lie da maior notoneuadcj
munao. « » * 

HeêessawO fosse-confirmas
carecesse ainda de provas, ou s^e neee-»«o «•

esla Doutrina com algo ma respeitável an.bo nd. ue , e»

«tÜnürii aanelle axiõma de hui». das- mais Hlostrea Po.

EÍI SSÍi * Cakuiem..^ as despesas do cultua
! . R Jík> se a- quota da CeElròbmçao , pela nau.

das terras. Regnk. « termômetro 
fiel do outro.

Sé « KSh. 3»iolno *• — '««"" ' "'"! ""

5,
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ei qT.sne soit le (hermometre fidele de lantre. Les "m+
pois doiveot porler «ir le prodnit, et non «ar le travai!.Mem.^de Sull. Vovez,- Mr. Thom. Elog. tom, 3.-pag. 193*

_ Tudo porém se ha" desprezado no actual manejo do*üizi-mos. Os proprietários de terras , por maior qne seja a»disparidade, que .os separa imãs, dos outros., 
' 

tem 
" 
sido

postos na mesma linha. Os campos , qne são de humavariedade infinita, tem sido colocados debaixo do mesmo
poeto de vista coutribativa ; e exclusivamente aferradoa aasentado literal da palavra , Dezimar , perden-se de vista aswtençoea do Legislador, e exigio-se do Lavrador, a-deei,raa paiíe de Iodos os froctoa da terra promiaenameote comcs do sen trabalho ! Qner que as terras seja» .todas iodes,tmctauiente sgnaes , e que tenhão todas a mesma íeraeida,de , e os mesmos elementos produetores , he o maior áè .to»dos os absurdos. He o mesmo que querer- qne os homenstenüao todos as mesmas feições, a mesma fisionomia «a mesma extruetnra orgânica. O político pois, qae'naLooranea dos Dízimos igualou as terra* todas em o mes.mo ponto de vista exeqaivel , sugeitando iodas ao mesmo eezo ,wse commeíteo decerto o erro mais indisculpavel em Economialoijííca. Üntre hom terreno naturalmente fecundo , e dadivo.so , e hum terreno caUeeiro , e preguiçoso, não ha huma diffe.leuqa Qotebilwsima ? Mas -que importa , se o mesmo pezo do tri*bitto, a todas indistincía mente iguala '

._: Kxigir de cada íiom dos Lavradores indiferentementeo Deçitruo de todos os frnetos da terra , he hntn necessariéeiíeno dc considerar ar- terras todas na mesma 
'-}Mm 

de '
vjrnogenia' igoaIdade. Ora quem deixará de ver qne istose iMim absarJo o. mais chocante-á humana, rasão? Teria*ha na Madeira (e em todo, o Mundo) que, eontribnindocom o,Decano dos seus froctos , deixa» ao Cultor, toais' lu-

.««os , e gaaaneias, que ontrás , .dando a Décima -quinta ^ea \ipssima parte. He iste ho ma verdade de cnoh»inegável, e tem por base a experiência. Como então ha.ternos de por -na Contribuição faamas , e outras no mesmoni.e* , e pa.nda.de ! Igualdade .no pezo-', igualdade- na forea.•í.s-aqu. liava principio de eterna verdade.. O" contrario hee será sempre a theoría mais barbara, e impoiiíica. Sua»nazes sao . ou malícia, on igoranda. < iMas q«e importa que sejáo láo Inminogos estes prin.opios , S£ os vèmm «fesiasípea-íe tio postergados ãa-taref*



Jí

t otc?' \,

èm Diztoios! E quanto de tamanho degprèso- se náo'terá
resentido a esmorecida Lavoura ! Ah! nobrt? , antiga, è-
sumamente respeitável Arte de 'manejar as terras! Infeliz'
Lavoura! De que servem tantos louvores 'em 

theoria, se
tão espesiehada te vejo na prátice ? Como poderá» coava'-'
lescer , e progredir , seoão te for demiuniedo o pesso? Co-'
roo poderás , náo digo progredir, mas conservar esses es-
cacos restos de toa finada.existência , se huma mão ali--
viosa . e valedora , estendendo-se a teu favor, náo obti-
ver do Soberano Congresso algum alivio aos teus ma-
les ?

O Campo espontâneo , e úbere paga, o Décimo da sua;
colheita; e hade .pagar-o mesmo-o'terreno diíScil , e rebel-
de ? Então onde he que tem aqui lagar aquelle dogma
tão unanimemente proclamado por iodos os Economistas? A anel-
le ther mometro , que deve medir os gráos áo pezo, e da força-
e accommodar esta aquelle? Onde está aqui a proporção,
e a igualdade ? Ora esta igualdade he respiciente á força;
e a força dos corpos contribuintes he a medida do peze.'
A Phtisis não pôde perder huma gota de sangue : a
Apoplexia perde sem detrimento muitas .onças. Tal he o-
parallello entre hum , e outro terreno.. Mas qne-, se;o Di-
aimp póe-tudo aa-mesma balança! Deste sentimento esta-
va sem duvido possuído o Sábio Ministro de Henrique IV.
quando disse no. rico presente , 

"que cos deixou de suas?
Memórias-: ts Importa - muito conhecer a natureza dos Im-

postos pela- relação que entre si tem: he preciso , alem-'
disto , considera-los pela relação que ha entre' èljcs,, e a-
natureza prodtietora das ferras. Mas isto tia o basta , he-

preciso comparar terreno com terreno. Ce n"ést pas_ asseiff
d'examiner Ia nal are "des impòís èaeux mercês.. .. íl faut
caeore comparer les terres les uses, aas autrea.

Ainda que o terrem daMadeira seja era geral de na-
taréxa produetiva; náo deixa com tudo de haver terras
muito desigoaes, que por isso demendáo processos mais,
on menos difficeis , e dispendiosos. Humas, uo de natu-
reza tão escaça , que todas as fadigas deo bastão para
obter delias huma colheita medíocre: outras iecundao-so
com mais fácil amanho. Na primeira ülasee entra o a maior

parte das terras da Ilha ,; e todas as da costa do Notie,
mui drineipelmense para a porducção dos gêneros Cereaes.
Na segunda as de-algumas parageeir do feul. Conseqüente-
mente quando o Cultor-de hum terreao. gordo gastai Lua»,
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o« dois no nsn ctilíivo; o outro gastará dois, e Ires para
ae emparelharem nas vantagens. Pergunto agora se será
muito conforme á justiça., e â rasão , medir pela mesma
razouin Declinaria os fractoa de huma» , e outras iadis-
tiüctameate ? . . . . Mas ha isto .tal cjnal, o que estamos
vendo praticar-se . "

O Lançamento actual dos Disiinos eoiTre ainda oníras
grandes pházes na sua Igualdade Contribuí!va , classifica-
veia ao sen primeiro defeito, de que não fallarei por ora,
Mas sejame perniittido, qne, por conclusão deste , de que
ree propnz tratar, e antes de passar ao treceiro. vicio,:
possa transcrever oeste lugar as recomendável* palavras do
respeitável Panegirista do Barão de Rosai, as quaes ver--
terei o inais lateral iajente possível, ss Bem sabido he qne
sendo aa terras a primeira foate da riqueza do Estado, He'
sobre esta qne deve o tributo recahir. Mas também he.
ijnaltnea-te certo , que este deve carregar táo somente «íô-
b-re o preda-cto da terra , e nunca sobre o trabalho àp Lavra-
dor.% Ora o prodncto total das terras, devide-se $m duas-
parlei?, fluiria, pertence a*o Capital empatado aas rnesma ter-
ras, e as despesas, adiantadattieate feitas no.cultivo.: esta he.
sagrada , e com eüa náo entra o fisco, Se lhe toeaes
morre o germe produçtor. -A outra- parte, corresponde, ao.
fasneücio agricuío: e he esta que • constituo os seus lucros»'
e vantagens. He pois sobre, esta poreáo, que o tributo
deve¦ cahir. Em todo o paia., onde p Lavrador não íicar
com -algumas sobras, e interesses sobre os seus avanços ,
e sobre -cque elle deve pagar á protecçáo do Soberano
(.aos Impostos )> deixará necessariamente de interessar-se na
cultura :' e cünsegniotemente retrogradará esta. , e definharão
as retidas da Na<}áo. Neste caso uingísem se admire se vir
ds todo abandonada a profifsáo mais utií, e iiífeli* ! Se vir
íka.rei.3; em bruto as terras ! E transtornada toda a ordem
ílicoiaomica', desanda.' <í. Edifício do Estado, pela . total
suppfesaáo das suas rendas. -. Mr. Thorá Elog. t. 3. pag,,
194. Not 31. '.'-¦"..

.(CONTINÜAR-SE-ÍIi.J
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.,.'.,' Reflexões

CoKTINOáDAS. da Pag. 280 DO N.° XXI ti.

;. , Acabou portanto a sape»ti*?áo-odiosa«da antiga Seuleía*
a á luz dos conhecimentos" do nosso século, só apparece a
«ua depurada Religião: e se ella quiser ser de boa fé,
confessará , que he esta a que mais'lhe convém, porque
»em á ella i, nem 4 nós atilisavão • tiinlos se ia rasão , e «em pro*
vau, sem princípios , e sem necessidade, que se uão podem
mostrar nem explicar , como séo todos a troei les , que se incul*.
cáo fundados em Direito Divino. Os Supersticiosos das antigas
despotica.8 Monarquias, náo repara vão que fama o Fitupe.»
rio do ídolo, á que servilmente. incensaváo, quando .por
Jisonja diziáe:vás Kés a imagem de Deos: o que elle pode
«os Ceos , tu podes sobre a terra; j quem te disputa huma
origem tão nobre e táo sublime? t; quem pôde resistir ae
teu poder ? rr Mas a Sabedoria assigiialando hoje limites
fios diversos Poderes em que repousa a grande Maqnina do
quasi geralmente admittido Systema Monarchico Representa»
tivo , grita, e nunca cessará de gritar: a Eiiganáo-te, é
Rey ; nào excedas as balisas, que te honrão , que te se*
guráo no Throno ,"¦ e que nos aÉançáo a mais sólida prós*
|>eridade; enganáo-íe, ó Rei, porque o primeiro espirito,
<jue se lembrou de ser semelhante á Deos , foi também ©
primeiro 

'sobre 
quem se descarregara a Espada da Omuipe»

iente Justiça , precipitaodo-o do seu loneo orgulho nos abis-
«ms de huma irremediável confusão. Se amas o decoro da
Realeza , se amas á humanidade, acredita, que he muito
melhor, sem duvida, poder livremente operar «bem ^ e
achar sempre huma harreim invencível ,., para nunca. Jazer
ao mal*, que he melhor» ter por Norte a Lei , e huma Lei
«qne .seja o resultado da vontade universal da Nar,Io , do
qm fazer descontentes e iiífeli%a$ , por aéro capricho, m
§>or arbitrariedade*, que só agrádâo on ao» cegos , au aos
f ervéruos , que tem por naico alvo de suas. acqóe* alimen»
tarem-se rorij a substancia dos Póvós» e refrescarem-se com
#8 lagrima» dos desgraçados. **
'->¦" 'Aa Monarquias Representativas Hereditárias , forão o
jasaie «seatorog© teàado ieiiíSi»a Politica sabiime; .todosoa

Â<3 <&
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Poros cultos se reúnem hoje em "forno dellas , por*]re co-
checem que a perfeita distribuiqáo dos" Poderes , que ella»
ínzem , hc o único mais seguro modo de conservar o equi-
libiio da Harmonia Social. Os mesmos Reys, que ainda
lactáo .edil í 1*4' liam Systema tão luminoso ,' que .era -tão pro-
cnrão substituir-lhe o obscuro e velho Despotismo, hão'de
couveiicer-se por ultimo, que as Nações náo morrem-, quis
o»-ledo "he maior "qae a sua. parte; que'a Sabedoria,' mais-
fácil monte se encontra ao Grande Corpo Moral da Naçáo?
dó. qne em hino indivíduo sujeito á paixões e fraquejas
¦próprias do .homem : que o Systema da reunião de todos
oa Poderes era huma sò cabeça , e esta sem outra Lei *
que a sua vontade, ou o seu capricho, he hum Systema
fôoosfpaoso, de que não ha modelo — in remiu natura ,'¦•—
e que só á.-sombra da Iuquisigáo, do Fanatismo, e da
Ignorância, durara por longo tempo para vergonha , ela-.
béo da triste.humanidade. '•

São. hoje muito mais honrosos os títulos da Realeza,
porque tem por bases as verdadeiras necessidades da Asso-
eiaçáo dos homens. He porque a vemos firmada nestas ba-
ms diamantinas»- que náo tememos dizer, que a Monar*
¦quia Constitucional, ha de ser a verdadeira — Universal
Monarquia •— Os escriptos de Mably , de Sydney , e Juaius ^
ibrevemeníe ¦* aáo. passaráò mais por delírio* de huma imagi*
nação exaltada na pesquisa do •—bello ideal.— Se a A me»
rica do Norte, e do Sul restabelecerão Republicas , he por-
que ainda contão éez habitantes por Iegua quadrada; quan»
do porém cem ou duzentos, oecaparem- o mestuo - espato
¦às terreno •, qnaedo Cidades magníficas , e üoreceníes s.ubs-
•Ütuirem as florestas virgem*,, qne hora cobrem as margena'
dos geus Rios i. quando a 'Industria se abraqar cora- a ua-
t-nreza ; quando a'Arte tirar vantagens dos soberbos portos^¦;que bordão as suas Costas, e hum Commercio bem dirigi*-
do levar a vida , a forqa , a riquew -v',e a abundância á
¦•fedas 'as- 

Artéria» àa Estado:- tpapüoí -finainieute as' Artes
do velho Muado se aclimatarem tiesle -Pai?'abençoado-., que
a Natujsj&a por ia atos -seeui.es occaltara ne-.túmulo do Sob,.' --receosa de que a cega Idolatra*, da 'Europa,;,, &te náo-,,.dé8««
¦© grão de apreço, que lhe con vinha devju#tií*a,:, :t«ntáo a

¦: America toda procurará ,jia Monarquia ConeHtneioaal hntn
refugio contra a sua própria grandeza ., e fentra o seu cor
fossai PBgmodecimeu.to.; A';ftea,leza então-^conhecèndo-áe me«
Ihor «m «us piacipios-,,, «„ emiauaft:,!wJfesóea.-com>.es fi»%



\)

(291 )

e' duração das Sociedades ,' receberá Isnrrta homniagem •-trtai»

gloriosa , porque será mais pura a fonte , de qne ella de-
\;e emanar . queremos dizer s receberá votos de Amor, que
a Gratidão colherá de seu.» corações sensíveis á felicidade
da sua existência , e náo lisooja» ser vis , e podres , arrac-
eadas peia força, ow pelo quadro de ameaçadas- desgraças,

Welii. eutáo o Brasil , porque já tem abraçado a Sjfi-
tema Representativo, o primor , a maravilha da Arte de

governar Povos , evitando assim as delongas-, que báo de
soffrer outros Paizes. Feliz ectáo o Brasil , porque se tem
identificado coai a Liberdade Constitucional, e horroi'isa-s«
tanto do Despotismo. como do Machiavellisiuo. Haitia íb-

íJisputavel estabilidade » huma prosperidade superior â dás
outras Nações , ha de ser a eua iotalllvel, e gloriosa per-
teaca. ' ¦" 

Nio temaes- Concidadãos , náo temaes , que reeníôae
o Monstro quasi geralmente abatido. Somos também Brasi»
Jeiroa*, e deste o momento em que a rasão em dós se de-
genvolveo, aborrecemos o Despotismo , e tada a cáfiia de
vícios, que delk descendem per linhas ou legitimas, ou
lateraes , on bastardas; náo temaes , com toda ,a segaran-

ça vos bradamos-, porque para variar a clirecçaa- actual de
Mundo , fora mister, que todas a» riquezas moraes da

Humanidade, náo fizessem hum fundo commum ,- de qae
todos participamos; fundo jauneose , inesgotável , qne J«
estende e se augmenta , á medida q«e se esgota , e se con-

some . fôra mister que o* homens náo vissem, um desejM*

sem . e não adoptassem prontos o que ha de melhor nea
• outros . fera mister fazer retrogradar o a«sso presente esta*

4o de civillsaçáo , e de luzes , • que. de >«>*3fe*g

impossível, poi-qne a «de» Socai eços*,|J^f>

di. nas Tribunas da Inglaterra , • da Frau ça , heappfc-

cavei ( com pequenas alterações) á Madrid , á Lisboa-, ao

Rio áeZIo] . ao mundo todo. Se ha aígnma for*a,
•oue seia caoaz de fazer os homens esquecer, o qoe elle*

. se do8P8e«a Direitos , e dos km toros 
y 

ha h« t»»

,,e * que.1.™. -m-£-¦;Z'ZoZ
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seu fiai. ,f Mas ¦ quem lie o que funda' fiojé hnm tal reéeío
n^huin principio de decidida impossibilidade -

Se com tudo houver ainda quem no» faça o oWemit®
reparo , nascido , ou da mal entendida vingança , ou, de
hmm Pirmnisroo- vaidoso e abjecto, ou de outra qualquer
causa rs tudo he fallar em CuDstitniqáo, ,» e qual he &
Coasri-tujçáo destes Senhores ? rs Responderemos : que a'.nossa
hê a de todos os homens de Senso , qne considerão as -coui
«as tfespwias da prejuUos , e de paixões ; aquella , que .g$
coufórma com os: verdadeiros princípios das humanas Asso.
ciítçóes ; le a de Buike', de Brie, Benlham , Bmjàmm»
Gaisot , Boeia , e outros , qne mkm muito mai» neste
ramo, do que os taes rtíquésitoriô*; he .em Im, aquella |
que. deva fazer, a nossa honra , a nossa segurança, o-ooaso
bem estar , sern descahimento da nossa Cathegcria, sem
«elipse da nossa Soberania , sem pérdimeBio dou aogsoa Fó-
ros. K se ainda apesar disto insistem , qoe não ha Cons**
titaíçáo ,. além daquella qae de fora dos pôde vir, respon-
dereuaos também (e náo somos os primeiros em publicar esta
opinião., que em nada offcnde a nossa, Coostitucionalidade>4
que se algum dia o Brasil, lançai raso desse projecto,- se»
já o quaes forem os defeitos da que fizer sobre tantos e
táo bons aiodélos , hao de ser cora tudo -menores, 

que os
daquella , que for organisada longe do lugar era que deve
ter .executada , e dos iraíes , que deve remediar, v

Se a Liberdade, que para.' sempre abraçámos, canse®*
te ao Cidadão expor fraeeameate os seus sentimentos ; «
ao estado orgaaisaute da »&$m Coastituiçáo aproveita muito
ieílesionar, e publicar o que sentimos, diremos sempre m-
fue jnlgarmos que pôde utilisar a Patri?, para ella nas»
«emas, e por elia morreremos, sutiko íeíicea , se cem
«ste- umm acanhado sacrifício proiaoweriaoa a mu gloria»

Rio. m $mmm> Na Tw.. m Mo». ,. » GUbmk W



Li»
ü Y¥tr.

j*y, f\ ^\ f*\ f*. r—\ !**¦¦ /•*> '*"-- /"A ><*V /*S .«"\

I» • • ••¦¦•"**»,#*• * " ? *••••>«*

IV W -V *«<•''>«*' W »W V^ V»/' v»^ *»»/ V V»*

eeverbe.ro

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE,

TERCà FEIRA 30 DE ABRIL DE 1822.

fiedire sil. nefan.
Hobat. Liv. v, O». ÍJ.

-*»

;•<< MEMÓRIA

SOBRE OS DÍZIMOS,

CONTINUADA DA 1% 188 DO NOSSO Hü.«. XXIf»

-' 'ISXCE88®S 
»A C!l>BlMf*ç*' »«S DlMMOS.

Que eonsa te Dizimo?- He hnm tributo de natwta
fâo barbara , tõnW a barbaridade dor tempos' de ntims iiw
eracia irtnwrsaide qoe elle fck parto í* e <ff |^-1 !J
tranca foTtonhecidó-de hiunâ grande parte de Na*», «

proscripto eom horror, logo qne" conhecido. l.1,,m t"on" '•
.qoe Üé*. em dt»-at»oa, * ** v««, <• «nw«" C* *

{ «fgtaÁ a «Maldade I das terras) | eoartitae tara^ina
d* morto pára a fctatt»; •&*««*> • Uvndo' 

Xle?
lagrimas noa olhos. DàtiMimá Contribuição . _ aa *;™eT
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lançar sobre huma montanha tão eaormeaieate pesada, ou«
iras grandes massas sotopostas ?

Pague embora o Lavrador a Décima parte dos fruc»
tos da sua Cultura ; mas dednsáo-se-lhe as despesas , e gas-
tos ; entrem em calculo as matérias precisas para o culti-
vo , e mettao-se em conta as sementes,' que já forão tantas
vezes disitíiadas. Que absurdo! não ver, qne hum moio de
trigo , que o Ceareiio semeou , e que ao disimar nâo foi
deduzido do monte; no fim de dez annos , he líjiin moio
de trigo sobre o disimo , roubado ao Lavrador! Disimem-
ee os fruetos ; mas tirem-se as sementes , e descontem-se
as despesas do cultivo , e o trabalho do Colono; o qual,
cm quanto trabalhou no seu campo, podia oecupar-se de
objectos jomaleiros , ou fabris, cuja paga cSiaria ainda
uuiíca foi até aqui disimada ; Disimem-se os fruetós exce-
dentes destes atteudiveis objectos , reclamados pela rasão , e
pela justiça! Disimem os fruetos ; mas não o honrado suor
do respeitável Lavrador! Dizimem as lans ; mas não as
pelles das ovelha» , ao querer que ellas coütuiuem a viver !'
Pobre Lavrador! Quanto se tem abusado' da tuá simplici-
dade! Has de trabalhar todo o dia aturado! E todos os
dias do'anno! E em huma boa parte das noites!YE ha de
ser tão infeliz o teu trabalho , que se avalia em nada! E
nem se quer ha de ser tido na mesma conta de hum jor-rialeiro, o qual ainda até aqui nâo foi multado na décima
parle do seu jornal! Que tens tu cotn as formosas piutu-ras, qae de ti, fazem os Filósofos , e ps Poetas, e com
os gafaos, e encomioa , que rendem os livros á Arte Agri-
cola ?. Qnç te importa, a ti, qm , 4§-.Bàmko, M'¦ ®zt9m hum
Deos , por haver plantado a primeira parra ;• e que a Cére»
erigissem _ altares , por haver sido a inventem da loira , sa-
tarai espiga:; se em quanto aquelles sobem ©o "Olimpo da
gloria , e da boa fortnaa ,, tu desces ao Co.cito da fome, e
da mingua! ¦'..¦¦, . - ,.¦ *->* -, .Vv*.- .,¦* Fí  *,.aa

Ma verdade, huma só consa desejava eu que-me dli§mmem ; e lie : Se . (f- Lavrador ,' trabalhando todo o dia- mmanejo da. lua, tema, e o-' Jcmale.iro.,. Artista ,.on Fabril'-;,,oeeopado 4a , soa taréia , Báo estão em. perfeita¦¦ igualdade. |'magoem o póde aegar.- Pois, bem,,,....se ..o .trabalho destes-ftão he- multado na .-décima parte; conio ^ e. porque rasãodever» ser o daquelle? ....... Dizem-nos, que paguemos,o.décimo de todos cs fruetos da Doasa ? íerrava. Boa palavra^t ediicoa o cumprimento, i O , mev, trabalhoso. he -frueto. ii
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terra; o-meu dinheiro ¦ nella , e do seo cultivo empregado,
não he frueto da terra í a semente mandada á íeira , e
bania vca dizimada.> deixa (Beste unico caso) de ser con*
siderada como frueto da terra ? Que tem o Dizimo com
isto ? .... Sejão sagrados paia o Fisco ( segando & sentença
de SullyJ) o trabalho do Lavrador, o seu cac casso, o «eu
suor , as .nas despesas ; sobre o que nunca o tributo deve
«ahir. Mas se isto não se pratica assim , onde, onde he
qne está a Igualdade? E sem igualdade, onde está ajas-
tiça ? E .era esta, 6 Ceos! onde está a Lei l ....

Não basta só conhecer o valor das terras , e & ma
xiatoreza, mais , ou menos expontânea. He ainda moita
necessário ter em conta as despesas da Lavoura, e. o tra»
halho do Cultor , qne não he menos compntavel, e va.»
lioso , ¦ que o das outras classes. Calculem-se todos os tra?
balhos do Vinhateiro. e as suas despesas, desde o plantio
do bacéllo , alé colher o primeiro Caixo ;¦ ponderem-se os
vários, enfadonhos, e roofinos trabalhos do Ceareiro ; _' a pri-
peira ellaboraçáo , chamada abertura da terra; o difficiUi*
Kio fabrico dos etdrumes, a semeateira; a des-soffrida riob-
da-, a cega, ou apanha do trigo-, e a stia deboiüa. Eatr*
em conta a escassez dos anãos; a intempérie das Estações j
os teníporaes damniuhos , &c. &c. ponha-se tudo aa balança
cora a Colheita, e ver-se-ha contra quem ella pende...
Annos haverá. , em que o Ceareiro perde tudo, e nem tira
a semente , que lançou á terra! .... E enfio neste caso,

como será justo o tributo, quando todo» os lohticos apre-
iroáo a huma voa com Snlly, que os tributos devem cahir
sobre os lucros , e ganâncias , e nunca sobre o trabalho
do Lavrador, nem sobre o valor das terras ? Porque uao

perderá o Dizimo o seu direito , naquelle caso , vendo que
o miserável Lavrador perdeo tantos dias de trabalho , tan-

to suor do seu rosto , tantas despesas , e morre oe fome f...

Esta idéa dolorosa náo só pnnge o coração ; n«W affecta

toda a irritabiHdade de fibras do homem , que nao pôde
ainda acosiumar-se a folgar com aa'desgraças ^ «u aeme-

lhaote. Delia estava sem duvida possuído o mais hábil Mi-

insiro do melhor Monarca da França , qnajiuo diste: ' I ara

„ que diremos ao Lavrador pagarás o décimo dos fructos

da tna Lavoura . senáo lhe deduzindo despesas , e se-

mentes , o abrigii*»; a dar hum quinto , e ás roes

S mais? DiSmaro snot du pobre apenas .era to-

JI krado por algum Legislador dos *.tta. ! M l rmnto , ,

a
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j., raais que muito sofre o pobre! Para que he toraar ainda
„ mais infeliz a aua sorte mesquinha ?... Nao basta o que
,, eiie s;)ffre na ordem social , da parte da prepotência da
,. rico, e do orgulho do poderoso V Querem dar-lhe ainda
„ Riais hnm motivo , sobejamente legitimo de maldizer a,
„ pátria , e d«> detestar o nome de Cidadão: „ ~ II fattt
que les non valeura eatresit toujonrs datas les calcula-. .,.-
Qae Ia quotité des impois soit toujonrs détermínée par Ia
iHasse des rtvenus , et qu'on en déduisent les depenees...„¦
íl fant que le pauvre , que dam P iastitntioa eociale eet
dejè écrasé par riusolence, et Porgiieil du riche, n^yaat
painí- encor-e ua motif trop legitime de maudire Ia pairie^et de détesíer le nora de citoyen. Mémoirs de Suliy. Voyèa
Mr. Thora. tom. 3. pag. 196. K

Que coração p-óde haver, qne sem commoção-onça-'
C como en tenho muitas vezes ouvido , as exclamações d©
Lavrador , té o honrado, quanto Infeliz , que chorando , e
dekaado enlpas â incuípada terra, diz,-no excesso da sua•mágoa : " Arte.infeliz ! tu serás boa, mas não o és parti
„ os que te cultiváo ! E ousão da Me tantos gabos ! -Nlo
„..fora melhor tef-me eu dado a hum. oSlcio, e seguido o
,, destino-daquelles , que''do- pouco- que gauhão, aiuguèm
,,. lhe» disputa o seiihorio! Trabalho hum dia todo inteiro,
„ e todos os dias do anuo , e ainda os prolongo por humoc
,, grande parte das noites l Trabalho , lido , esmonrejo , è-
„ Braça levanto- a cabeça; «semeio, as- cebrinass comem o
„ meu- trigo; os nevoeiros cregtáo-me a vinha. Se alguma
,, cousa colho ; «mi» do qne isso está adiantadamente eü-
s, usido B-og gastos-' da Lavoura. Do pouco, que resta-, vera,
»', e Senhorio , (*) leva metade por inteiro ; ( e isto ainda que
„ o •valor da minha Bemfeitoria valha o triplo do seu ter*
,. reno ) da outra exigua,. e* sumida parte , oa Santinhos-
„ «sboüseáo o que padem ; e o Dizimo acaba com o res»
», to?.'v». Em fim morro de fóme ; e não vejo no meu
„ casa], senão -retratos da miséria!" Filhiahos co.uidos da
„ mingua!,..." a esposa, ás máoa da fome..,.. „ Mt\&
basta. Os coraqées Madeireases são sobejamente seosiveis »,« jpo coavéísj leva-los- ao apuro..

(CONTmtTAB-SE-HA.Jt
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Correspondência."

¦ Sfirs. Redacfores,

V v. mm. acabarão , sem duvida , honrem de se per*
suadif do respeito qne éu lhes consagro, e áo sentimento,
qoe me resultou do '* mal-enteadeu- ,,'dó mea N.°'-"14. ,
que servio de fundamento á Carta do seu Correspondente
transcripta em principio do N.° XXIÍÍ. éo seu Reverbcro.
Neic por isso , meus Amigos, deixei de me appareíhar com
a minha humilde resposta ao Publico , apesar de reconhe-
cer beliamente, que v v. mm. serra váq décima, pela sua
superioridade-, nma como cheios de condescendência',-se'não'
Ddgão á inserir a minha Carta de 13 de-Abril',1 com as
rasóes de Typos , que impedirão a sua publicação á tem-
po ; ou esta mesma Carta , on ontra-qualquer ''reflexão ,
que v v. m m. jndiciosame-nte assentem que baste ss para ficar-
Mios todos airosos ss sem sacrifício do nosso bom brio , e
até mesmo concorrendo " o digno Filho do Compadre „ que
tanto respeito, e que nem por sombra pertendi ofender; ca*
irego-me em tudo , e por tudo á sua descripção para'-o~N.S>
XXV* do Reverbero, em virtude da sua insiauaçãc.

Tenho a honra de ser

De v v. m m.

Reverente e fiel Amigo

--'¦¦ ¦ — L. A. M.

Nota sos Reo^ctqres,

T Se lie verdade que nem sempre o Escritor exprime m
«tias idéas , ' por defeito , ou por abuso de vocábulos; e
que quasi nunca interpretamos bem os escritos alheios , por
ignorância, descuido, malícia, &c ; não be menos certo ,
que concordando dons corileridores Litterafiés na intelligea»
eia de seus ¦ princípios, adiaatàò á marcha de seus argameir-
tos caminhão «eiffflrin.es á hum fim proposto , sem perderem
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lempo, e aié mesmo crédito 4 com djgpBtas, qne po.nco , on
nada interessáo na presente época. Fomos prontos em doer»
nos de fauma snpposta offensa do IIlastre e Sábio Redactor
da' Malagueta ; porisso agora . e com bastante prazer noa
apressamos em publicar a honrosa Carta , qne teve a bon-
dade de enviar-nos, para 

' 
que os nossoo» Leitores se per-

suadáo , qne, quando assim se procede, as contendas Litj
terarias expirão logo ao nascer , apertáo-se de maia en»
mais ots vínculos de perfeita amisade , desapparecern indigno^
reseotimentos," e juntos em boa harmonia aprestáo-se os Es-
cri tores á dar em. favor da Cansa, que todos defendemos i
o espaço das Folhas, que se daria á questões peculiares <§
imiteis , saboreando-se com isso oa nossos contrários ,, que
tanto desejáo e promovem a desunião. .

Somos aathorixados á publicar também , qne o honra-
do Filho do Compadre do Rio de Janeiro , participa dos
nossos sentimentos , e respeitando muito mais o Illustre e
Sábio Redactor da Malagueta , por muitos motivos nosso

particular Amigo , só comnosco desapprova as modestas
expressões da sna Caria = serrar de cima por superiorida*
de, s: visto que muito nos agrada a igualdade no serviço,
e na gloria de defendermos com o mesmo Patriotismo do
Sábio 

"Redactor, 
a Causa do, Brasil com justiça, e sení

prevenções.

Reflexões.'

Quando em outro lugar dissemos, qne admittindo-se
em Portugal liam senso anterior ao tempo da guerra para
a eleição dos Deputados do Soberano Congresso , e ainda
assim mesmo ordenando-se positivamente , que nunca estes
fossem menos de - cem —' ficava de certo subplantada a
Representação Brasilica , huma vez queros negócios fossem
decididos por voíos , lembrem-se os nossos Leitores-, que
também accresceotâ mos -a Parece que ha ma occurlia máo ,
nsaito de propósito dirigio o senso desta Provincia para qu^
delia saliissem menos Deputados do que na verdade pode
dar. c -Ainda sem nada dizer da maehiavellica e parcial
omissão com que deixou de fazer-se applicavei o mesmo
numero — cem»- ao Brasil'(como parte táo preponderante
da MonareMa), medida necessária .para manter m princ*
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mm de toma igualdade \ko decantada, e fáó pouco #rati-
cada, esta máo ,, .que então só oüspeitámos Besta Cidade 4-
vai aspareeendo já bem nas queixas de outras Provincia»'
(lêa-fse a enérgica Representarão, reimpressa aqui, dos Pre-
eo» mandados," da Bahia para ...Lisboa pelo seu antigo Go
verno de infernal memória ) e em factos do 'Soberano Con«.

gresso., e.com muita -especialidade no dia 12 de Fevereiro
deste aano em que pela primeira vez failâra o Sábio De»

putado de S. Paulo o-Senhor Ribeiro de Andrade,, e outros
IHnstres Membros (até mesmo de Portugal) a favo» do
Brasil.

Nao tocaríamos' esta matéria para justifica<jtw> do qne
baviamoa dito por mais de hama vez, se nos nio parecesse
necessário refoscilar a nossa Cansa com argaaientas funda-'
dos na rasa a , na justiça, e na verdade , respondendo as.-iau
$g murronraçóes de certos falsos devotos (cáfila'infernal , e
mais medonha , qne a dos reconhecidos corciwdas) , qne
bem desejaria© encaixar-nos as suas opiniões , ainda qne
fosse á ferro e á fogo; que fogem de discursos-, e debate*
literários , francos , leaes , e civis, próprios de hum Povo

culto e livre-, como fazem todos aquelies Escritores , qne
Mgnem a» leis da decência; respeitando o Publico , . para
quer» escrevem. ' '

Perenutáo os que só fallão em cartas de fingidas -An

iras , os que só obrão no escuro de seos recatados Gatune-

tes, mòchos políticos, qne temem a claridade do dia , ny-

pocriías da Pátria , que sscrificão ás suas paixões particu-
lares , rebocado» com íalso zelo pela Constituição : = por
eme motivo, traD8crevendo.ee eom toda a pressa o qne dí-

zero , falláo, e obráo os Deputadoa do Soberaao Congresso

contra o Brasil, ainda nâo se transcrevei) o que alli e*

tem feito on dita em nosso beneficio ? ¦ Porque se desaoího-

máo com araiudadaa reflexões aqneiks, qne havemos esco»

lindo , e enviado , et» quem por isso mesmo devemos con.

tiar, e qne'devem promover o nosso bem? f= Uri Imroa

otrtrà eJciè de a«o»tedo'â ( o PirrfaéDum he hoje a

Philosophia destes emperrados aati.Bweil.cos ) asando de

fiBKÍda madeza para-attrahir os tanocenies desapercebidos:

cas Corte» mo-tem andada bem, mas mio he cá, he Ia

«e se deve reclamar , e de lá esperar o bem e o rerne-

dio , porque Coortituicôéz feitas aqui , nunca hao de mt

grande\oi«. b V.w. aoaíys-ar estes grandes W™*£

l mostrar a absoluta uuüidade deito,, e to rwu» Proponente».
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Ni.mh.nm bem.ainda resultou .direèíámenté ao tlrasil <fe«
pois que .se rema 10 o Soberano Congresso Nacional , reení-
toa-lhe he verdade 'indirectamcnte 

(talvez conlra a sua voa-
tarje , e porque não se podiáo marcar exeepçòes em prin-oipíos geraes ) o das Sabias , e Libera-e-s Bases da Consti»
tuifráo, que havemos jurado , que defenderemos sempre , e
por cuja anthoridade expomos agora a nossa opinião, cia-
mamas pelos nossos Direitos inanferiveis , e reclamamos a
nossa despresada Jitstíqa; Mas esses mesmos princípios «n-i»
versaes , qne náo são invenqào do (Congresso , que os acha-
mos em Sceyes , em Condorcet, na Constituição Francesa rna Americana , em todas as 'Consütniqóes "Liberáes. 

, obra
hoje tão fácil de fazer ( hum Sábio- da Franca' as trazia:
prontas âa sua Carteira) esses, mesmos 'princípios 

, dizemos,
foráo ioga atacados, na Base 21 , que se dirigia especial-'
mente ao Brasil , e qne ibe concedia o Direito iauegavej
de examina-las , para lhes dar depois, a sua afcqnieteencia.-
Esta. proposição assim desamparada fará de certo ègtreme«
cer os da cabala anti-Brasilica , qne .idolatras de tudo o"
que se diz no Congresso por muitos"dos seus Membros,,
Baa dnvidariáo erguer -mim indignadas para nos tapar a
boca, clamando =* blasfêmia c e soltando depois longoaran-
zei ds caltjmnias e personalidades, em lodosos lugares, e/
por todas as Leis prohibidas. fE ainda nos -admiraremos-
de qne os homens adorassem Ceboüas, e Serpentes , oa
que ainda em certo Paiz aceeitein como o mais sobido fe-
vor , que lhes pôde vir do Thraao , huma tal poiverisa»
ção, que o Monarca reparte pelos mais grados da anat
Corte f Âiqui temos todos estes «Uras bem próximos de
igaaes idolatrias ,- gtitão contra o Despotismo aborrecido da
Bcaleza , mas querem endeosar o, Despotismo dos Iilustre»'
Deputados em Cortes , pregando deiles hutoa infanibilidade
que hoje ninguém mais reconhece em algum mortal, por.muito sabia, qua- «ja. Quando a Pátria noniêa e escóihé
os seus Representantes, para sustentar os seus DireMos,- e
estabelecer ^ o edifício da sua felicidade f ceotrahe ¦ por rei}-
tora a obrigac,áo de compensar os mates com alguns bens»',
qtie lhe resultem? < Acaso somos no caso . do Alcorão, exm
qne bem pontas verdades se oçcuiláo entre muitas faisicfa-;ocs, para que náo deslumbrem eom- o sea esplendor -io»
fracos olhas doa míseras mortaes .' f Depoz a Pairia .nm
píâos dos .seus l?eprese»ía£>tes aSoberania: deo-lhes a maio»,,
prova da $m confiança-, para. %«e con. «ai eegaro fjjâ-f
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«tretíC tí® Templo da Rasão e da fguaMaáe ,. e'com mão
trêmula segarem o peodão da sua Justiça,, e da sna Libe-r*
dade ? 4 He isto negocio mereaatii, .que se fôrma .por cr De-
çe e Ha de Haver? 4He isto taram conta de--perdas, e
de iecroa í Fubliq-nem-fie porém estes- htem„ estes betieíi-
cios , e para nio sermos iscfepados -de paísMMadib', sead«
ste opisióes encontradas, apparcqáo aqaeiles mesmo® ,- qua
em longo dircurso alardeou ha.ra dos. asais' respeitáveis De-
gtetados d© Soberano- Congresso , cnjas lutes cordialmente*'
admiramos( ainda ' 

quando enreda 'algumas vezes delicadis-
limos sophismss . talvez . só com' espirito de brilhar et»
grandes e «toqueste» arrasoados}. He o Seabor Manoel
femaad.es,. Thoiisaz , quem vai.MIãr , 'reaoiodó' em-breve'-
quadro todos os beiss,. que tem ehuvido sobre o Blasil r
depois de reunido o Soberaoo Congressa

¦¦% .,-. 'fcoNTiOT« 
m-BÂ.) ¦ '.-'¦ '*'

•r-v \** í-> w /-%

¦Sorhe o Regresso DE S. A. tt. "'

©a Provwcia de- MrtMs Gebaes, a' s«* Corte- m> ítm
m Janeiro^ mo. Dia 25 be Abbix >esté Aííno. . /<

«« 'Rido fiea swegado em Villa Rica ,"dalli- venho eitó
qtist-ro - éia» e meio acabar de socegar a» cousas aqui.',,».
Taes forão. as palavra» , qne o Jovén Príncipe Real , o
Grande Regente do Brasil'-, -. prõfer» »so Theatro de .8. João
«pparecendo repentinamente , e por isso ineumo desatando aa
mais eíectricas Acciamaçéea de hnm Povo generoso , que
o adora , e a quem a sua amável Presença elevava ao
Zmith de enthusiasmo Patriótico e da mais-justa e cmdial
alegria. ' " ¦¦ '¦' '-./ '..''¦¦-.¦' " ''

* Estranhei» muito embora os attíi-Brasilicos-,.! -o-.nosso;
teem publico ai-reliatameoto , dê» lhe os nomes , qae lhes
snggeriíí a raiva concentrada cm se™ peites» pela progies-
siva marcha da Soberania do Brasil, qne proclamamos <, e
ptítikm«mmm até o final suspiro , autfaorisattos á exclama»*,
eom © Poeta Latino ** Odí profanam vulgo» et arceos,
aáo podeiiwi defesa? ,dei'readeiv-©S'¦ «ais sinceros louvores-'ai
¦fi.'A., E. pelas suas mmiW> '"fadigas,,.,.'..pelo».-seus: lifeerftáW
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teve'íes-á-favor de luim Paiz , que acfopfòet por Pátria ,; o
cuja-' Justiça se ..pertendía despresar» A mais rígida virtude
náo se'.esquiva, de: pagar, tributos á verdade e ao verdades-
ro m-erecimett.ío; a mesma -Religião manda que se queimem
hfceasíís .,,de. gratidão «obre aa Aras da Justiça, " ..Tudo.-
foi ..socegado. ««-a-,Villa. Rica „ vale o mesmo que dizer s
dissolveo-se¦¦¦.¦.a tempestade , que se formava sobre aquella'
riquíssima Provincia: fixei com diamantina chave as portas-*
íj,o abismo ,; que ameaçava tragar aqualles Povos-¦ briosos ;
nem.-.haai instante'-só o medo, fez descorar os semblantes ,
porque, das minhas mãos só partirão Graças, porque-faz a
Ifjli entendida Piedade sustentar a balança da Justiça. '*-Virar
lis quatro dias. e meio acabar de socegar as cousas; aqui: ,r
Istlji hè , venho, afugentar o Demônio das trevas, que teu-*'
lou derrama-Ias na minha.:.ausência eus .meio de. hum. Po--
vo. que deixei tranquilio: venho dar o ultimo golpe na
(.'aba-ila .desorgaoisaote ,que daqui mesmo soprava o volcão
da roioa , e da desordem pronto á rebentar em Minas;
mas as minhas «nicas Armas continuarão a ser a Prudeu-
cia e o Liberalismo , porque eu areo conquistar Cdraçóes „
ter Filhos agradecidos,-. e ná© Sabdilos violentados: "* vós
sois Constitucioaaes e A migos do Brasil; Eu aáo sou me-
m&:'\ vór. amais a Liberdade , e Eu adoro-a: repito-vos ,(á
que disse »C». briosos. Mineiro» na, roiaha despedida.-,,... .'

Cora efeito , Brasileiros, he digno dos Ceos o especi
tatulo, que nos oferece hum Joven Príncipe na idade
impetuosa- das paixões ( que muitas vezes allucinãô Cora-
çdes já- experimentados, no, cadinho da experiência.e da dese*
graça-) emp-rehendeodo huma longa viagem ; abafando oé
éco altameste atroador de particulares injurias , e de injus-
tas desconfianças; cravando os olhos no norte d© Bem Pu*
blieo , escudado somente da Bondade inérme , da Gonfianqa
vktuosa , da Beneficência -conciliadora 'T e .'mais-:; rápido qrie*
o w-lampago-,desarmando a ..Hydra,:.datDiscordia;»¦ destruindo
o Monstro da Sedição , suffocando as sóggestóes da lntri-
ga, estancando a fonte das calamidades * que em largo
jorro cosaeqava á ianuada* a deliciosa Provincia de Mina*
Gcraes, e plantando a Oliveira da Paz,, íap*endo-8 rega?
com essas-' lagrimas.- suaves-,.:-que o arrepeodimeoto virtuoso*
arranca , ,e só as alma» seos» veis a preciso ! Estes tituloUi
são digno» do .-.Amor do Universo, e fórmâo tao Príncipe'
Regente do Brasil huma Aureola de Gloria,; qjie ©a seeu»
los »40 poderão., etjlipsaíV; .- i 

''v$j®mà% 
k.Ê kí$*-*&" ,á^/Í
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O Orador de 'Roma. foliando eora o oppressor da. Li»'
Jjerdade dessa Rainha dos Povos r ao primeiro atine! des.«a
cadeia de -Monstros (com poucas excepçóes ) qne-.rnatcí.á-
rão.o Throno Imperial do Capitólio „ dizia ,• que - a 'gloria

de vencer'exércitos e queimar Cidades, era-cooirmim cora
muitos outros; mas a de vencer-se á*si mesmo , a fie per»
doar aos seus inimigos , a de fazer assomar cs risos- aos "

semblantes , que descorava a paíitdez da morte , era «ni-
cauiente sua, era o maior'dos -triunfo» ., era o triunfo e
a quieta essência da virtude. gE-qne devemos nós di?!er
ao Conservador êm nossas Liberdades, ao primeiro élo da
grande Família de Príncipes , que serão os garantes da
nossa---conservação , e os árbitros cia fatura prosperidade do
Brasil ,?¦ à-O que Bíasiieiros ¦? O,que? Que a ates* Opinião
está consolidada, que os nossos corações farão hum ¦.. ba» ,
íuarfe invencível em sua defeza ';, 

que estes abalos . ba
pouco experimentados , forão os últimos,- arrancos da Disca»-
dia; que a Natureza mesmo, Obra do Eterno Atchitecto
do Universo , também eoffre estas concussóes , mais cem'

por isso se desordena a grande Maquina ; que se apresse
em pôr hum remale á pedra 

'triangular 
, que ha de fexar

a «bobada da grande Obra começada.... Sim, Príncipe,
rasguemos o véo èm Mysteries , rompa-se a nuvca. , que
encobre o Sol, que deve raiar »» Esphera do Brasil,. Ele*
va , eleva o' Templo da Liberdade Brasileira y forme-se
nelle o Livro da Lei , que nos deve reger , e. sobre as
Bases já por tios juradas , em grande pompa seja conda-
xido e depositado sobre as Aras do Deos de nossos- Piu-s
abi , diante do Allsi'i««7 'qm'"^ ha. de .'ouvir, e punir
se fores trahidor , jura; deíeadê-ia , e guarda- ia', á rnsm do
teu próprio sangue; jura idcntiflcar-ie com elía ; o Deos
dos Chrwláos, a Cbnsfitniijàò BrneiJic-a , e Pedra, eis os
nossos votos, eis os votos de todos os boas -Brasileiro* . ..
Oh dia de Gloria í qufuto és bello , até mesmo lobruja.
do por eutre as nevcas do futuro!.. Príncipe, só assim

baquearão de huma vez os .cem Dragões , .que rngem * e

procuráõ devorar-nos-... Não despréses a gloria de rer o

Fundador de hum novo Império.... O Brasil de joelhos
te amostra o peito , e ncüe gravado eu letras de àamaule
o Tea 'Nome .... Não íe assusteu os pequenos principies ...

Ah' m visseis corto-he pobre a ¦ nascente dos dous Gigan-
.to'da America!... e corno depois levàoi aos maré. ma»-

gqfrit', d» #* Èii-bttíPil-r.fiiaèfff! M fe^^lQftttttfttf
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iharn tnoment-o mui ao, que uão tóraa quawdo eseap-**-, para
estabelecerem os seus Governes. Ò Rubieoo passou-se - aírá-t*;
fica. o Inlerno ..... -adiante- está o Templo da lai-moiíali.,
àsutei. <- lieiÍM» sit aefaa., —,- -

E R K 4 t M>

- Â pagia. 290 do N:.° 24. Hnb» 24, em Ingár *?e.:s Não,
passarão mais por deluiot, a lea-s* » aiiãQ j>asgaicá.«- mait
«Uj que gor. «ieliriosE

«*»¦ se dAN«io..nA »ff< bb M«*»..,.m
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; i Sá» fatstes ifo mai» femVei aspecto : terrível,, porque
•io ^rdad«»»»e-^m^aVÍrÍH-«ior:iLa,vradof \ .ta cuidas qu«
4lte'.of'âeciwo':dw fráctorda teu n*#iiJ','«*l*|«»J
«rá oi kgitittos -lucros do ím' «agitai , empatada Ba tua
lerra 5 tira as despesas do Cultivo | tira as sementes; dl-
«iam o resto % e verás .>sená»'-pagaa a qtllota, parte, - e ás
««MU mai3 , dos fructos do teu íuor! Infeliz! Eis-atjni co»
mo- ta m mmê d»U#» ii%ff*5 e áo teu ?viaho , morres
ti»'fome , e de sede! Pês o bocado\ corres a lançar ma.»
«deite', e foge-te aos olhos visto ÍE% outro Taatalo da fa-
bula. Sim , aquelle irsfefe filho de ilnpfter , è da Nro&
#fet&*, foi eondemaado a mmm- 4 fèiíie» e V sede, sem
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nunca acabar de morrer. Bi-lo tsertrdo "nAhrtffl lago," cuja-
agua lbe chega á barba , e tendo junto a sj,, toca náo to-
ca, formosa arvore carregada de-pomo»; quer comer, fo».
ge-lhe o ramo! Qíier beber, afunda se-!fae a agoa á pro-
porção que & busca ! Mas Tantalo eo menos mereceo aquella
pena em castigo de' haver ' ronSMiJo o- guapo Ganimedes ;¦
porém tu ? .... Mas nâo *, aáo correrão por .muito tempo-.
inutilmente as vossas lagrima,?. Elias serão prompta, e ef-
íicazmenía- enxugadas pdo August© ,. e Soberano¦¦'congresso »
logo, e immediatamente qae os vossos ais, sendo dirigi*
dos pelo devido órgão , humilde, e respeitosamente éqnel*
les 1 Ilustres Pais, e Custodio»-d« Pátria , tocarem sen co»
raeáo. Elle fará estender, aliivicsa máo, a qual. espttrgan*
do os dízimos de todos os setts vicios , e defeitos , conse»-
guirá q»è'Vpèrdnre ê ..devida.'Coülribitiçlo;, que-têdôs-deve*
mos â Mãi Paíria, sem qne perdure a continuação dos-
vossos males. Ah! se convencido dos grandes abusos do ac-
tnal systema dos. Bismoi-V,. e- »«lhof.--d0s-Moaarcha8 já na-.
m& Caria Regia de 7 de Mbrço de 1810 ,y.os havia pro-*
tnetüdo dar-lhe npva. fôrma ,. - e fâS;sí.vc8"maÍ8 tolerável o-
«en pezo, como séria possivel que isso esquecesse ao des-
velo, e-nunca'igualada soüieitade de- fto- Virtuosa , e am-
plissi ma mente ornada Assembléa. En vo-lo affianço, respei-
laveis Agrícolas. A nunca eclipsada honra daquelle Sacro-
santo Paíladinm da _#uâiti_n$ -Liberdade, o aguçozo aahel-
Io das suas fadigas, o aturado, fadignso, mas voluaíariós
martírio dos seos ínunéa •.¦jMçrrbnípidbs trtóíalhos , e a sua.

'omnis-crutadora sabedoria;, taes íáo as primissas de que in«
fere íí®: aecessairia; eonsotifleaíçllt. ...ha >i *:."¦*"kit a. m

Até aqui o Amigo dos homens no retiro , cujos prin-
«pios-' muito' peço - a-é9-.!seu8«..-Labores- qtieifáo' gosàbin^f com-,
aquellas 'faíscas de Luz natural , que illumina a todo-í*
homem despida' de prev®n§áo « prcjuiso :; e formando deslt.
Memoríaahfem conirastc.com o Decreto .d*.. It3 dft AbrilJ$

.1821 ,. 'SEípvehônd;i.díi áS. Magestade, nos -mottw-.os etâ
qae te urdia a- trama ;de, solapar o.Throno e o Esíadoí-#
com Vo , atoado tnéthódo doa hoje cobrar os DÍ24mos nesta
Provincia-, ¦ e .talvez ;'nas.: oytras', de' hum -modo iate ira meni-

.«te arbitrário ,. e sem L»H: iufiráo í»e he ou náo de relevant»
tr-xigencia-a,": qae' pennas, de> melhores bicos ido -qne- a. minha*
acudáo á huma tal postergação e fatuitíade. «_ % coijpo -accí-
ivAke.lt Çoxs.q Çiclaélog, 

'Lib.emes,' 
amantes -da Pátria,..£-.Si»,
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Oo-íeinoT'«"postando os abuses ;'-ofe-caiclo Piano. V-ft Me-
tfeodos applio_"»/eÍi3. á cada Província, á cada gênero de.rf-
tora, á-cada teaírat. ,o« abriado huma. -estrada -geral, igual-
mente áferaate. das .'tt_s_«B propriedades.'-Loa ge de nós Lei»
fabricadas i «»ha , ao -escuro dos Gabinetes., sem obser-
vação iatdíiva , _ei» o perfeito corshecinuenta <_os iuga-res e
estado do* Povoa, e ferradas eoin o desastroso carimbo da
desigualdade. ,¦¦¦•.

Appelte para. a leitura *da.qnelle .¦Deo-reí©'; rogo aos
enette benevolo. Leitor.. , que ©bserv;eia bem de pousado
aquelle. f doa. por .esto — agraciados • á quem dispeude

.ciwco e. sei. , segundo a; distancia donde .parte-, e beneficio
da cousa trazida. A bullidade do uso e costa mes, em taí

iri bato '.¦ sempre. respeitado» , segundo ás -dift.r.ate_ criações
das ferras; aquella BiuMiplicklade ; d'Âifa_d.gas secas, que.
será preciso estabelecer, só para Manter haina bicharia- de
'Emprcgadosi. Aquella limm , com-que se di_ ao Proprieta-
lio rural: " o que conservardes em .vossas casas, não pà-
gará Dizimo ; rna-s se fordes passar hum dia na Cidade;;,
hei de; dkima-r o posso feijão, o'vosso arroz,, as vossas
«ouve- ,. &€. , ,_íc. -Aquella impiedade , com que. sem se
.fazerem, saber aos Lavradores taes alterações , se corres-,
.posde o Thesouro com a Alfândega cora Portarias, de que
só o proprietário sabe, quaado hiudo á despachar, fica em-
ba.çado. Aqueila -generosidade , con. qae 8. di_ á-hum s uáo

-pagar.., porque trabalhas , em gêneros ffliaa.io.o8, e de
.«onsamo doméstico ;. e é outro: pagará. , porque cultiva.
'geueroe de exportação", e este, passada. já; ditas è trea
¦Hiáos., quando vai a embarcar-se;¦¦ e- o que mais he , com
peso o recordo ! ua Alfândega ae mandou cobrar (para nm
lhe der .outro ipme) o Dizimo do Café .de -ires aieze» pre-
cedeutes , que -os Negociantes da-Praça ti-há.-j.mba_ca'd-
.—nemir.10 coatradicenfe-- c coei toda -a- sotemnidade pres-
eripta ! Isto «ai tempo já CoBstiíBeional! Isto•*. he Dizima
do prodacto das terras ,-.oa he da Industria-, ou he mixío?
Mo - -et. Que aquelle Decreto .ahis.e 

' tal ¦ eaí dias 'que a
Maquina oseiliava, passe; cias.que ainda -esteja''uo .mesma

,estado ! e que, a fiaáetá desta Corte N.43 fô' uos deseôtratt-
, casse *. hum prospecto. deste produeto., quando aliás ainda*©
Brasil nío sabe o que tem , nem o que deve! E os nossos
,3_*crtptores goveraaudo em Cortes , quando a nossa casa es-

;tá com.-'.tanta ..teia de: aranha ! Rerae_do.de pano novo-.em*_a_aca 
velha ; eazaca sempre roía , e de furta -Ores,

Zà %
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Estas Páfinodfeps sáb de -máo cheire' para quem fritas*
do a gordura dos particulares, se apraaia com auas essen»
cias; mas, aegra imprensa, escândalo e terror dos máos.
falia , 'grita no meio da Praça ; talve» qne -algnfti Gandw
dato de novo-Systema'leve estas - verdades ao Nosso adora*
dó ¦Príncipe ; talveis que os- novos Conselheiros , filhos d»
veto Popular, e geraq&o, sua • própria 4 -chamem esia -mate»
ria ás suas Assembléas , e descubrão o fio do Labvrintho;,
m& ternas - borrar com negras piàcelladas essas máscaras
velhas ;¦ o má o só se teme snemo-"ita malas est, ut maina
vlderi veJit* s Se o -ionocente for de .envolta , o teu-pfeopcio
atitjdolo o curará ; a virtude brilha na tributação ,-e-a mal*:
nade perece. . ¦¦ ¦ ¦

A natureza deste tributo pede, qne'elle-se cobre ao»
poeto da colheita, por isso mesmo que he ,• c sempre foi
o'décimo do-produeto das lepras. Como porém esta - ma rei»;
empeeesse as gana-iicias, do Rendeiro, eomeqon este á avan-
qat-ae com os -Ágriculas. { ao" Rio Grande ,• e «'outras digão

d* II , o -qne • iá vai.) Esses ,, qne pela maior parte de
tímida conveniência'. ( com: iicenqè dos Sürs. Rendeiros) e lac*
im\m- eom o 'IV. Mandamento de s pagar Dízimos, e Pri-
raisàas , ss julga vão sacrilégio - hum cará ,¦ ou hnm pinto »
ÇEe náo dessem ao Dizimo , virão este ajuste -com affabi*
lidade: e. realmente desabafando seus Religiosos estímulos ,
ihfigav-a-es • dè.- minuciosas contas com o Renndeiro. , qne
bèra? eofariahado; ei» "todos os,; modos , terá pos:, e geitos do
pBasadwto» verbo 25 snbri pions ,- fazia cousinhas -táo heilas.4
íjt-ê daria®:- matéria ¦¦á.iez -Tragi-Cômicos Poetas» Mas no
íhesouro, que só também argmnentáo sobre o verbo s Tar«
giMis ss 'tíio se'perguntava como erão cobrados-estes Diainaos'-;.
teta 'que -meios tinha, esta, ou àqnelia-'Povoação-;- nem'-mes*
siri dsila; tinhão'( nem tem ) ,' h-aro esboço econômico. -Po*»
féav cavalgados, -sobre --este luminoso -principio a-#e o Triea»
frio finado, deu- 300.'-,. este deve daí' 400 b - ( excepto se'*
chawttanle " se; estender por- todos nós ..-.¦,)¦ venha o doe de vie»
leia ;, para tudo. achaváò enr1 latas -gatonices bons Ministros
na "jadicatR-rs. -Esperamos -que o século futoro já 

' aso queira
ÊTer estes dispa'.»íés., esta-™-grelha do'. Lavrador sr; roa»
hoje1 qaeai «nào.. proçará. mm í&üm t -;.

{CONTINUAR m-BA.)
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Diz pois o Senhor-Manoel Fernandes Thomafc =:Qaê
temos nós feito depois qne o» _ Povos do .Brasil -declararão
a sua' união ? <_ -Não ternos dado. provas bastantes de qa«
os queremos reunidos -a nós? «j Náo. temos mostrado aseás.
para cotíi elles bastante liber* li dade ?. Nós concedemos aos.
Povos do Brasil , que .elles elejáo os que os hão de go<>
vernar , concedemosdhe .-todas- quantas -.aUribaiçóes podei»
tu ¦" ; á. excepçáo de., legislar. „ i Qoe mais querem pois
m Brasileiros ? i Que mais lhe poderemos fazer ? Vai para
lá< hum Governador Europeu: ora qne coisa esta? Nós cá,
também náo temos authoiidades concedidas a Brasileiros?
£.Náo está na Casa da Sapplicaçáo também, hum Brasileira?
f.Náo temos nós obedecido a. Brasileiros? B dizem os Pre-
©piuantes do Brasil, que queremos, espalhar sementes da
discórdia % Sementes de discórdia se espalha, por. estas ijéas*
l Por ventura os Pernambucanos podem . escandalisar-se, á%
ir tropas mo fim de .manter a pazy.e a união? - fLis*
boa náo tem conhecido que lhe são necessárias .tropas?

I Náo se .tem mandado vir"? i Náo ..ventos , todos os dias,
'angmentar- as patrulhas, e as.rondas? iTem alguém..iaja*
riado-se disto? i Asaso os habitantes de Lisboa tem-se es*
cauda Usado ? Náo: todos, dizem. , que he necessário ..
Foi tropa para a Bahia , ha tropa no Maranhão , <¦ e na»
ha de ir para Pernambuco ?.... De duas imina.,. ou eaes

querem isto, ou náo: se querem hio de 8agcrtar.se.As or*
deos d® Governo, .senão querem acabem com isto: diga»
«ne aáo querem. ,; For ventura Portugal ha de lazer mais
sectificios ao Brasil? Náo tem elle mestrado os seus toe*
ios ? iS por ventura lie reciproco o interesse qne eltete»
fia-do Brasil ?'#Qae temos nós visto? Toda a balança •
favor dell.ee. Nós á procurarmos manter,».paz.,. e a muao,
« apesar destes Sacrifieios ainda nos ôàmm , que queremos
sacrificar os Cidadãos de Pernambuco ?¦ i Pois os Petnambn.
canos háo de eseaadalisar-se de tomar-se hama medida para o>
¦eu-bem? <Que mal - nos resulta de 'qoe os Pernambuca.
nos ne -degolem huos aos outros? O bem he.delles, a pas
« a harmonia he que nós queremos. Os Wenhorea Deputa*
dos do Brasil deseoganem-se, que nas Juntas do Brasil
acontece o mesmo, e ha de acontecer era Ioda a parle,
que as Juntas, são comportas de &mm»8 que nao. tom po-
der, hniBft vez que não haja huma fatqa, hama vez que
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«ao haja hum poder .-superior nos que .governáo 7 que sem
capaz de cohibir as desordens. 4,Que temos visto na Bahia?
Vemos hum Membro fugindo de fá : <; que ea vê no Pará ?
Representações da Justa , pedindo qne a mandem .sithsíjh
íuir por outra ,.., Os Brasileiros devem , dar Graças a-,
Deos e á Providencia, da Congresso -ter semelhantes -iaten-
gões. Outros poderiáo ser os Deputados do . Congresso ,
qus diseessera '; Vós iqaereis governar-vos , governai-Vos;© resultado havia de ser funesto, &<% &c. sr

Lembrem-se os. nossos Leitores, que todas.estas pala»Tias forão proferidas na Sessão de 18 .de Oatnbro de l'82l>
impressa aqui em vários papeis , e só desconhecidas 0$
acatadas por alguns , qne desconhecem a Pátria, menos»
prèsão a sua gloria, eaicáo a sua justiça ,. e não queremver. de forjge a escravidão trajando as roupas da benevolen,
eia _vir demandar.-estes Climas, qne.julgara .desapercebidos
ou ignorantes, ;E ná® salta aos olhos em toda esta lon-
ga, e sofistica - arenga 03 esforços que fez o Illustre De,
pulado, ,e os suores qae teve pa>ra bosquejar o quadro dos
favores., e das obrigações que lhe devemos ? Talvez nós
d Io tenhamos todo o fundo de política necessário para- ©o-
nlieeer esías_ grandes -vantagens , estes favores extraordiua-
«os , e por isso nós os comparamos á alguma cousa oecai-
ta por detrás .de honra cortina-, onde se fes muita bniha,
e qne se conserva eom grande m de soleranidade , mas
que faz rir ioda a .companhia , quando por accidenta cor»
re-se a Cortina , e nos certificamos í da,, realidade do que

_ alli ha. Como porém ein tempos de comqaossóes lie útil dis-' íingair bem as coisas passaremos a aaalysar as Indalgen-
cias qae parece conceder-Boa aquelle novo Papa (inda-bem
que sem irfallibiiidade ) procurasd© ver se topamos realisa-
das as desgraças de Pernambuco, Rio de Janeiro, » Ba-
hia, -çanforoie ge,.aaa«a<sarão em Outubro de 1821 , no
•Soberano Congresso; trabalharemos por mostrar conto apro*
veíta ,a maioridade de vetos de Portugal que nesta e nas
outras Provindas de propósito se, favoreceo porque era am-
tigo o píamo- da nossa recolonisaçáo , e tinha e tem gran,des Patronos, até mesmo entre os" nossas Patrícios,'procn?
raiemos, fazer evidente ' se he em Portugal, ou se he no
indispensável Cmgmm Brasileiro que deveraes buscar ...o¦-remédio dos nossos males., e se a Constituição , qne ha de
reger os Povos do Brasil, deve ser feita lá, -ou cá.-:.., S Qne. ..temos nós ...feito depois que.. ps .'Povos do lira*.-
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él declararão a sna união ? 4 nâo temos-'dado provas-bas-
tantes de que os queremos reunido1» a nós-? ^náo tmmê

mostrado -para. com elles assis IJberalidade ? *= Nada he

unais fácil de que provar as cousa» com exclamações» e

interrogações : porém felizmente os, homeos já hoje se náo

kváo pelos prestígios da eloqüência , querem ser convenci-
dos pela evidencia , e tal, qne nada lhes deixe a desejar,

Nós náo podemos atinar cem o alvo a que atua o ílius»

tre Deputado ( que hera podemos chamar o Espirito do

Coasresso Lntiano) quando arrisca humas semelhantes per*
tontas: =5 Nada, e Náo í= , seria a resposta mais obvia .y

concisa, e terminante que se lhe pedia, dar. Por onde qoe»
«ue lancemos os- olhos- náo vemos senão parcialidadea, prar
ticadas com o Brasil , e com os Brasileiros. Quando estes

em 1808 aeoutáráo debaixo das suas fortalezas as UniDas
fu-ritivas, receberão no Coração os profngos Portagoe**»»

e até mesmo em silepúo os vírto lançar-se sobre os W

pedes que os agraciarão , como abutres esfomeados , o de:

Vorarem a melhor parte da sna snhstancia : mas em Portn,

Li os Brasileiros ,% o que mais he , os mesmos Loropses

fdos do Brasil são* tratados como filhos adultenno^. ou a*

tes como odiosos empeatadoa , cujo contacto mí arrecea,v f»

*o precisos até infinitos debate, para ao «^ * *W

íempos se lhe mandarem- pagar dois »ew. 
fe^T^Z

Áridos e Sallarios-Ü Nós tiuhamos aberta. PTo)ufa* ^
í., gemíamos debaixo de huma divida ho««, «**>

«los todos os males pravindos da escravidão de 300 annos,
«íos vtauos osaawm -p ._ • nos quators»e da ruinosa administração qut se ine i*fcu M

últimos , e nós náo vimos huma «6 r™^*J™£ *

c-hras . o aue se tem reausauo, ¦¦«-—•» íL,n„m,«o

ÍZZit" 
'Mal í,t.«.- recoloco,. M.

fado eom' « «"« nomes de phiUatropi., bem coiumum ,

mas com aquella qaah^ue Jtn.^0 
J 

* - 
«uaftto **-
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merSo a preprárlemeta qae nos duviv M cxnmsshhúfm
estabelecerão a Base 21 , e quando se julgarão de cima -
faitáréo , perjnririo essa Bane , decidindo 

'da 
nossa sortee da nossa prosperidade a sen bel prazer? A LiberdadeSenhores Deputados , para o ser bem sentida , e conserva,!da, pede a laias mais nobres , e mais generosas; homensinjustos para com os o aí roa homens, Lüieraes qoe oceultãofeom desejo de conquista , e farsm sentimento de ciúme ;Re-generadorea qne amaei-vãe antipatia» com Cidadãos daiioesl.«m fcamilia, não tem verdadeiras idéas de liberdade, q'verdadeiro Liberalismo deve ser acompanhado do amor daequidade , do horror á mentira, e a dobrez , da iadifferenca

para as nqueaas ; deve ter huma profunda coip-wçáo doadireitos do gênero humano, respeita-los e gnanda-U*. A Li-feeniade só pôde ser - fim»mente estabelecida tendo por-basea Justiça , e por defensora a • Virtude. -fiéláai ¦ áos Déspotasa gloria estapida de fazer conquistas, e de querer elevar &
grandeza de ham Reino sobre o abatimento de outro ; mmcebei mais ajustadas idéas de Patriotismo. EngaoRi«.Toat se«redes que elle consiste em procurar hiun poder efêmero ávossa pátria: enganaia-vos ainda mais se contestes com a
jossa 

eredulidade, e com a oosaa confiança : o patriotismoèe b-Éma paixão nobre e'generosa, he incompatível cora a,«vare», eom a ambição, com a. ioveia,, .paixões sórdidas4¦fcaixaa, dissocia veia. Outra vereda Senhores Deputado*, qü«da tendes teite. . , >,.
;' XvmjmvA^BE-Mâ*')'.

Mm. íl&Èmtmmé

íknâo o se« Perioüieo hntM dos^etéripí» ,¦ ^m'^^mm «mim 'satisfarão, e achando no-principia do «•*<£#-mero XIV. m apontamentos -de hnm .mmíolk .Coostifueiü.
Omt-mn «e''adndif promptaiaèitte' ao Th&olirú^PtfJblto na»?cn$í6a8'aeía»es.;circBüétaiícia8; liqnei saltando de eOaíenteí»¦•» mm éUmami «ífri©i*í*d« , jior »mmkUm; huma. -laakrii
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fsUto-do meu gosto, e inclinação particular., como ês hum
interesse geral' para os habitantes do Brasil , e principal-
mente para os do Rio de Janeiro.

Moita proaiettiâo;ofl títulos de Patriota, e de Com-
titucional, com que o sen Anthor se apresentou coberto ,
porém depois que tenho presenciado a conducta dos Protec-
tores da Naqáo Portuguesa , das Divisões Auxiliadoras;
e de outras semelhantes Personagens , 'qne se tem a pre-
sentado cora títulos enfáticos, e insioaantes, afim de ga-
aharem a confiança'Publica; estou já táo prevenido a este
respeito, que mais náo creio em palavras, e somente eta
obras,. conformando-me neste artigo com a doutrina dó
nosso Divino Mestre , que bem pregou aos seus Discípulos
" ex fructi-bus eorum cognoceíis eos. „

¦ - Esta minha' prevenção ss foi cada vez mais augmea-
fando , á medida que encontrava proposições , que o seu
Author dava por evidentes , e que n» seu conceito , nao
aareciáo ser demonstradas, ao mesmo tempo , que para
mim eráo muito duvidosas , e incertas , e algumas aíé ma-
táetralmeaíe oppost»' aos meus princípios. Taes são as se-

guíntes =j Náo se devem , nem se podem cortar as despe-
sas Publicas, = para as igualar com as rendas. = Nao m

deve ofender o direito adquirido sr dos que estão de posse
das ditas rendas. = Toda a economia se deve redawr a

anspender as obras , e projeotos , que admitem demora. ~

s'Não se aoemeate, nem se diminua a [«olha dos Ordena»
"-dos , Pensões , e Teneas, esperando unicamente a sua dl-

minniçáo da máo da Morte. s= ss He indispensável lançar-se

mão de alguma operação de credito, e circulação, para no»

tirarmos dos embaraços , em qtie estamos , ao menos por
hum anno. ss . » „ ot,

Desconfiei pois do escripto, logo qne vi , que toda, m

«afaridaa proposições , sem serem provadas e demouli-ada.,

eráo estabelecidas , como bases do Projecto; ^ que o mu

Author para desviar todas , e qaaeBqaer o^ecçoea , quajw
lhe podessem fazer a este respeito , desde ja decidia , que
2qne propanháo o contrario , náo tiaháo ^ conhecu^

aoüdos de matéria táo importante ao bem ser de huma «a-

^Todavia 
segundo as minhas fracas luzes, entendo que

nara éookeeé* , e provar. qne os taes apontamentos nao

m mk pnciBO ter hum gania tiaaaaaadaote , ou hum a*
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fhitx> raso , e extraordinário, e que iodo o homem , q«etiver bom senso, amor da imparcial justiça, e sinceros
desejos de viver debaixo de hum Systema Constitucional sserá capaz, de desempenhar huma semelhante empresta j va-mos por partes.

Nso se devem , nem ee podem cortar as despesas Pu-Idicas , para as igualar com as rendas; èe porque .rasáo,
meo Amigo Patriota t Forso as enormes , e inconsideradas
despesas, superiores ás resdas Publicas as que levarão o.-Reino Unido até ás bordas do precipício; foi o roáo uso„
qm se fazia dessas tendas (consnmindo-se a maior partedeltas- em locupletar hum pequeno numero de indivíduos „
çqm^o detrimento do bem do maior oninero ) o que obrigou
a Nação a dar o atrevido, e beroiço passo de fazer hn»a
Bevelecáo, « mudar o systema do seu Governo, arrostraa-
do toda a sorte de perigos , e expondo-se ás maiores des-
graças , se por acaso a sua empresa fosse infeliz , e mal-
iogsada ; e Iodos esses abusos há© de ser sanceioa&dos pel*nova ordem de cousas ?• Náo se pedem , mm se ferem cortar as aetuaes des-
pesas Pa-btíiC-as ¦¦ no Hio da -Janeiro, pertende o Patriota
Coostitecieo.aí', ao mesmo tempo , que este- tem sido. hamclc.8 priecipaes trabalhos do Soberano Congresso das Cortes
de Lisboa , e aquelle., em que tem insistido , como o mais.
segar© , e efficaz para diminuir os embaraços da Adminis*
tração Publica ! Náo se podem , nem se -devem cortar na-
llio - de Janeiro as despesas , ao mesmo tempo , qne Sua.-
JMagestade em 

'Portugal 
, -e- Soa Alteza ficai uo Brasil fo«.

lão m ^rimekos , que ag cortá-râo ma unas Casas , reduzia»
é@-m á ciais resiírieía, e rigorosa economia , dando .destemodo o Miais edificante exemplo , e a prova ¦ menos e-qni»
roca de iuwaaa ahr?a verdadeirameote ¦ Constitucional ! Era
toda a' parte do .mando o homem, qne procara regular oa
fem^gastei, segando as.'«nas rendas,- ampliando , oa «s»
l-ríí3fii(KÍQ aqw elles um easáo directas destas , he tido,-, e re-
fmtado. -.por¦liam®» prudente , -e a .este- comportamento m«bastia ter ja-ise , probidade, * íioura í ; e só o Tísesourov
Publico.dp Hio de Janeiro, ha de ser a- excepçáo. §a. -regra >nao. cortando as sitas despesas, para as igualar com a»
mms r-eadrs? Confesso Sfirs. Redoctoisa,, *pesoa tá.o falto,
de €opf'iecÍK-ienífm sólidos gesta maioriar que, náo posso per.ceber c g«tbltme de -¦ huma tal 'íddsu Tão original proposiqà-^
^wfustíameote. -me. tocou,., e foi. o.,q«e m$ obrigou„,a./pe^a.t
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m petma , -pare a combater, a fiai de que. se ná© dissesg®
qne no Rio de Janeiro hum Patriota íiaha irapanemeate
<avançado hum principio tm anti-constitucionai, tão oppoet»
á opinião Pnblica do»" seus '.habitantes.

Náo se devem cortar as despesas Publicas:, j porque
Iasá'Q ¦? Já o Anthor doa .apontamentos apresentou a drcans* ¦
fanciada., e individual relação ie todas as ditas despesa* *
sem usniitir a. mais pequena '-dellas[; já às .analisas, bnnia
por huma, e fea ver,, que desde a primeira até- á ...última
todas, eráo necessária*. e indispensáveis para a salvação da-
Estado, para .« coBBervação da urdem Publica. , para fir*
mar ,. e consolidar a nova ordem de¦¦ cousas , que a¦ Naçáa
tem...com. tanto, eatlinsiasmo abraçado l Era por tanto iadi»
pensavel que...provasse;.- desta maneira a sua -proposição; po*
rém di;íe-r vagamente 4 * sem analjsaf as ditas -dejeta* 4.
que ellas nem sei podem, nem se devem cortar, he iemé-
ei-ada. animosidade, he o mais exaltado Despotismo, hê
fj«ferrfavor.e.cer..,.,.e.. chamar .a, si...o paiáido de. íqiíos , quaa»'
íos são interessados na perpeündade dos antigos abusos ; he
retrogradar do dia 26 de Fevereiro; he jurar huma Cons-
tituição, e obrar eih contravenqáo dos seus princípios fan-
damentaes. E para que fira foi estabelecida , como axíoma,
hnma Éal prapaãc»«Sr;isem duvida para tirar o corollario:
55 Que não se deve offebder " o direito adquirido. „ ts

Isto enunciado de huma maneira vaga , e sem relação
alguma com o mais , parecendo ser derivado dos dons pria-
cipios jurídicos " mehor est conditio possidentis, ,, et qui
sui júris ctitur , nemini injuriam facit „ á primeira vista
ineulca-ge por hnma proposição fundada em justiça, e ra-
são ; mas ligando-se com o resto da sua doutrina , cUramen-
te se conhece , que o fim do Anthor lie esiabelecer , que
quantos Empregos , Ordenados , Peosóes , e Encargos pesa»
sobre o Estado ( estabelecidos , ou tolerados uo tempo da
arbitrariedade, no tempo, em que eom o maior escândalo
se creaváo lugares psra arrumar afilhados sem reerecimen-
io algum , tempo , em que eráo roubados os homens de

todos os ramos da industria para Empregos Públicos, so

porqne a soa nomeação produzia avaliadas sommas a cor-
rompidos Cortezáes ) , tudo isto^bem , ou mal feito , deve

ficai' intacto, visto que aquèlles, que tem adquirido a pós-
se de hum tal patrimônio , tem o direita maufenvel de o-

relerem. Pouco imporia a folia de meios , e a difficofcade,
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encargos; isso nada vale. Ainda que os Empregados'sèjfltf
corruptos, ou desleixados; bagatèllas , sáo homens. Ainda
que,os Empregos sejão supérfluos,- e-inúteis ; oáo importa i
estão feitos, ainda que os mesmos, indivíduos estejáo sobre»
carregados de Lugares,> todos lucrativos, e pingues, e
cujos deveres elles nào podem exaetauiente -desempenhar¦¦,
como sáo exercitados em commnnida.de-, em que íium , ¦ ou
outro náo faz falta, sejáo dispensados, dos trabalhos, mas
uão àps lucros; fique tudo no¦ statu quo ; conservem to»
dos a pacifica posse do .qne pilharão por asíucia , manha,
ou eorrupqáo, ainda que seja em detrimento , ••* ruína do
Patrimônio Publico ; e para remédio universal de iodos os
males presentes , applique se unicamente a wo da morte,
que infelizmente nào repousa, e que com a sua foace corta»
dora he quem ha de pòr termo, a todas as desgraças Pu-
blicas, e. remediar os embaraços dòThesoiiifo. ; Que Pa»
írioiismo tâo Constitucional! ; qne nova descoberta no Mim-
do Político, para pòr temo a todos os males da Sociedade S

.(CONTI-NUAR-SS-Báj)

Bio be Janeíro. NA Titfos. dx-Mo*. s Gíbcm. ÍSSZi
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(Extrattm ao. Corroo Brasilkttse ée- Fevereiro.)

ÜNIXO 1>E PORTUGAL COM .0 ÇRAS1JU

TTlnhawMi até aqui rihado-para esta qu^tao 4a wiiat>

A^SSFml «brazil, conto aquella de .uvraa ut*

de nue sendo o Bra^l taõ superior a Portugal em re:

«rTde S a »<»*», a objecçaõ para a ™rd™o
Sa uoi.0 provinha de algumas pet-oMi.aoiiMider.dM

Z, antes,que ella deve^e ter, lugar pela ordem orduw-

ria 
^,^u^pos.!ça6 } ^<mmeíiãzmte a «niaS /temo*
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seSíote úinguio noüíáos. argumentos aos x^rssuienses » oao
nos occurreudo ae -quer a ;|»@ssitóikia4e, que nos Portu-
guezes Europeos pudessem existir essas idéas tle desunião;
porque a utilidade delles, na uniaõ dos dous paizes, 

'ér*
ila primeira evidencia. t , 

"> 
,

Mas infelizmente achamos, qo.e as cousas vaÕ niui*
to pelo contraria* e que iie entre os Portuguezes e ai-
gmW 

'Brasileiros -, :'e naõ entre -os: BrasHienses, :qoe «e fo-,
metita e se adoptao medidas para essa separação, que te-
mos julgado imprudente, por ser intempestiva; e que te-
mos combatido ,'Tia swppositjfÔ-de q>ue os Portuguezes Eu-
ropeos nos ajudariaS em nossos esforços h para impedir»
ao menos por algum, tempo, essa scisaõ.

Os Portuguezes, que.olhaO.coa. despreso para a nnia&
do Brasil\ fundam-se nos prejuizos , que ji noturnos no
nosso NT* passado ,. © argumentai corn principies total*
mente falsos» , , ..,, i.,,t, ' ?

Alegam primeiro ,aqúe a ünlaÕ de Pòítl^él com He&«
panha iie mais vantajosa. , mais natural, e mais fácil»
do que a uniaõ coni o Brasil.. Dahi» que a uniaõ cora
o' Brasil he perniciosa; porque esgota a pòpüíaçáÕ de Por»
tugal, com as continuadas emigrações pára O Brasil. De-
pois, qtie a uniaõ do Brasil* com Portugal se póde com»
parar % afnÜa#e''•êò^ÊÊãt&Êtk 'rico com á^-fo®me*ftt pobre *
em que tudo he sempre ern vantagem do rico.

Mas se essas razões saõ as que induzem o Governo
de Portugal a étsprezâr cotóaoatetó feiito os nieg^óios do
Brasil, que nos entendamos,, sejaõ sinceros, declarem o
Brasil independente por nina vez; e naõ se fomentem
iiilli partidos» cj&e -'-prodOizJniõ a.gneiira Veivil , degelando-
se os povos uns aos outros: declare-se, que Portugal
naõ precisa do Brasil, e previnaõ-se s»M os males da
guerra; a qual quando começar, naõ póde deixar de teE
o mesmo êxito da qae houve na America Hespanhola, V

Deo-se ao Brasil o nome dè Riekio-, aia» ficou isso
èm appárencias: agora o Governo Constittfciont^ «eonset*
Vbu 6 nome , türou-lfae todas ãs> -"'appareBCiáis >'4e V-Reino-^
abolindo os fribunaes supêáore* no Rio de Janeiro; d*
tíianeiia que fez retrogradar o Brasil de swaTdignidade «Éfe
Heiho, que tinha na #ppaiietócia, feausândo assitn üto».
homíliafd& desnecessária noa ariímos daquelles povos; por*
*pje: em fim ninguém há qtie se conforme coto andar pa»»
ia traz em dignidade ; quanto mais , que o trazer o pe*
*o. ;dó. 'Brasil os seus ¦ recursos ¦ fcá lUsbofe>. >^tt«da. hàhíxtm-.



^gy ti<nha ao Mio- de Janeiro, naõ lie só perder era- «lig.
nidade, ma» também perder ..muito era cotumodidade.

O systema das Juntas' -Governativas , nas differente»
provincias d»Brasil, he hum melo directo de tirana© -Bra-
sil a cathegaria de Reino, dilIacerando-,o em .divisões-; e
para famet. mais sensível este mai , as taes Juntas de 'Pro-
vincia naõ possuem •' a força armada, nem governai) as
-rendas publicas; o que põem., de preposito , hum germe».¦«te 'discórdia, em cada província., ao mesmo tempo que
>-c!es,une as provincias- humas das -nutras.

Aeccesce agora o projecto, que se agita nas Cortes,
•de tornar a fazer de Lisboa o empório do commercio d©
Brasil; como o Leitor poderá ver pelo que se pausou na
sessão 271 ;- o que tudo tende a mostrar o plano de fa-
s?ei* retrogradar o Brasil de sua dignidade de Reino e re-
*èuzi<lfo a- seu antigo estado de dependência de Portugal;
o que Bsaõ he rmiaõ toas sujeição ; e o que se devia fa-
zer éra a uniaõ, que reconimendamos., dos dous Reinos,.
mas naõ a sügevçáõ do Brasil a Portugal, como colônia
ou conquista: tal nunca tivemos em vista; e quando o
?ti-ves-semos, nenhum Brasiliense a isso se accommodaria.

Nós protestamos altamente, contra a im política me-
iida rie mandar tropas ao Brasil -, como inútil, para &>
ém, o qne se destlnavaõ, p©rq«e esjse pnnhado de tropas
-aaõ era eapasí de conter o Brasil-sugeito a Portugal por
meio da força

Naõ obstante tudo quanto temos dito, tem-se conti^
isinuado- a mandar tropas para o Brasil ; e ultimamente
saio de Lisboa, aoa í6 de janeiro, a divisão cotn os coiv
pos expedieionãrios para o Rio de Sanara , com escala,

por Pernambuco ; e naõ-obstante saber-se em Lisboa, que,
com a retirada de Rego. tudo alli estai» accommodado..

Ota se os Irasílienses desejaõ fazer-se independentes #
-o numero dessas tropas he; como temos dito, demasiado

pequeno para os conter eom essas forças: mas ainda que
maiores fossem >, o feita nao conrespondena- ao intento. Já
vimos, me no Brasil se, auginentaraõ os soldos a, tro»

pas, para as coiigrassar com o systema Constitucional t
ss tropas aceitarão de mui boa vontade esse augmento.
Agora, se o Brasil se qúizesse. fazer independente , e que

"ibe 
fosse preciso para isso neatrahzar essas, tropas , nao

tíaha mais do que augnverttaivthes os soldos, e prometter
conservallos a todos os que quizessem dar baixa, dar-lhes
terras aonde se estabelecessem , e huma, apids* dé.custa

* ii
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par* seu princípio. ,5 E"qual.'seria o etüdadó Fortugwez,

que com estas vaiMãgeno (inuw _""» *«»«.-#¦ ^«..«^^^ .««<..
a-e-uerra ao-seu bem feitor'. 'Brasil ? ' 

' 
'

, Corre agora huui rumor, de que o Go\erno de Por-
tueal, conhecendo sua fraqueza, procura valer-se de tor-

ias estrangeiras.'para sugeitar o Brasil : mencionamos is- .
to, -para mostrar o erro de tal medula, e pedir encareci-
dauiente , que desistal, delia. . .

A-.a<-vvra-se , que o Governo Portuguez pedira soccor-
rés militares á França, e lhe offerecera em compensação
cessão de território na Guianna Portugueza junto ao 
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da atrocidade', que essa medida'envolve , de |
desmembrar o Brasil, o que irritará por extremo todos 

|
os Bjrasilienses, líaõ he posrivel que > Inglaterra veja tal )
çessuõ com indifferer^a j e o Gabinete Inglês- nao pode
|.á olhar para suas- coanexões políticas com. Portugal, ao j
mesmo ponto de vista, que ©utrora olhava. ¦ > • . .{

Está claro , que procurando Portugal esse auxilio da
França , e ficando a Inglaterra pelo meoos neutra! , a
desejar o Brasil a sua independência, procuraria também
auxílio externo , e o acharia mm prompto nas esquadras
de Lord Cochrane , e nos exércitos deColumhia, e mais

America Hespanhola , que se acham agora desocupados ,
tisto que a Hespanha já nio tem meios de. continuar a

guerra , e vai a reconhecer a independência de suas ex-
colônias. •-•• , ' .

Para evitar esta combinação, medita o Uoverno ae
Portugal outra désrnembraçaÕ do Brasil pelo Sul, ceden-
do-a BnenOT-Ayres Monte-Vedio , e deixando assim aber-

tas e vulneráveis as fronteiras do Rio-Grande , o quo
sem duvida he grande calamidade para o Brasil, e de
manifesta injustiça aos povos de Monteved» , que Jà se
declararam parte integrante do Brasil. ,. s'!

Estes projectos explica© ; porque as Cortes pedirão
ao Ministro òs planos dof livitee entre o Rio-Grade e
e Monte-Vedio} e porque o Ministério Eoropeo no Bra-
«1, ante» da sahida d'ElRei lhe aconselhou , que reconhe-
cesse a independência da America Hespanhola.*. cemo

.mostra o documento p. liâ; sem te quer esperar que
Sho pedissem , para tirar algum partido da negociação-
tal era a pressa com que o Ministério Portuguez queria
tirar Monte-Vedio'. ao Brasil. ,

O Agente d'ElRei, eu» Buenos-Awes, diz nesse de-
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Miáento s .qne rElRei está disposto a reoòuVieeer aquelia
iadei.ieinien.-ck; porque reputa legal todo o Governo , que
he da vontade dos povos ; segundo i-,-uc principio , teu-
«io declarado os povos de Motite-Vedio ,, que auedão ia-
«er parte integrante do Brasil , a este e naõ a Bueóos*Ay»
res he que devem pertencer.

Mas voltando ao nosso ponto ; ainda que o Governo
Portuguez alcance, per essa cessão de Monte-Vedio , neu-
tralizar Buenos-Ayres , e ainda toda a mais America Hes-
panhola, a respeito do Brasil , se este quizer ser mdepen-
te; naõ poderá fazer o mestrao que fez Columbia ? c- Naõ
poderá •procurar arioanaentos nos paires estrangeiros co«io
fez Venezuela, e Chiii ? ^ Naõ poderá contrahir empreati-
mos, caso naõ tivesse os recursos, que tem, como ti-
zeraõ todas as secções da America Hespanbola , era. In-»
glaterra» aonde os titulos- dessa divida esíaõ" boje com
valor muito mais subido do que ts títulos da. divida de
Hespanha ? ,;lNa.Õ poderia o Brasil armar corsários, pelo
oserios com a facilidade com que os armou Artigas i

Consta-nos , que as absurdas idéas de sugeitar o Bra-
•sil se tem levado a tal ponto por alguns Portugueses ,
«ue ha até qBern medite o plano de prohibir que os es-
trangeiroa se estabeleçao no interior do Brasil e que so-
ttiente se lhes prèoiitta negociar nos portos de mar ; e
Isso mesmo coin as restricções, qne já se indicarão nas
Cortes. ." Estes erros e "outros, que temos apontado, sao co-
"nhecidos mesmo em Portugal ; mas he essendial , que o
Correio Brasiliense' os indique , e que proteste contra ei-
les. ,

Depois desta serie de factos , apresenta a Commis-
saõ das Cortes sobre os negócios de Brasil , . na sessão
2Y6 , (veja-se p. U7) rnra relatório, que tonclue recom-
meodando, que se proclame aos povos do Brasil, fazen-
do-lfees ver quaes saõ os artigos da Constituição, que se
tem approvado, e quaes as providencias, que se tem to-
mado em beneficio daquelles povos, e a imparcialidade,
fotü que tem sido tractados estes negócios, isto he que»
rerera as Cortes, qae no Brasil creiaõ nessa. imparciah-
dade, contra a evidencia de seus olhos ; que creiaõ , con-
tra o facto, que foi algum irmaÕ do Brasil contemplada
lias promoções geraes dos Ministros de Estado , dos Con-
celheiros de Estado , dos Governadores do Brasil , dõ
Corpo Diplomático: que creiaõ contra o facto . que as



¦atrocidades de Hego feraS punidat, e elle presto em hu~
KK-i torre > pelas mortes que causou em Pernambuco , que
o Governador do Maranhão, &c ózc. foram punidos.

Mas J que .pouco valem taes declarações» contra, a
evidencia dos sentidos !

K E F L E X 0 E S..

Sebre o Parecer da CommissaÔ speciàl dos negócios Poli»
ticos do Brasil,, em Sessa» de 18 e de Março deste armo ,

impresro com. urgência 3M Lisboa.

Les hoft-mes , qui oot medite sur Ià nature des rap~

ports , qui unissent les Merropoles aux Colonies ;: céus*

qui soíit acoututfiés a tire de loin les evenements pe-
litiques daos leurs causes , prevoient depuis long-temps

que' les Colonies Amcricaines se separerout un jonr
de lears Metrópoles , et par une teudance naturelle

que les vices des Europeens n'ont que trop aceeleiée-
Ainsí le veut cette force des choses , qui fait Ia des»
tinée des' Etais ,. et a 3a quelle rien ne resiste.

(Taélep-and. Essai sur les Colonies., lu a VInstituiJ-

Na5 de outra maneira, do que fica o Viajante vendo
subitamente rasgar-se huma nuvem , e despejar hum raio r
que rebenta a seus pés, ficamos nós , quando depois de'
testemunharmos o geíal contentamento pelo júbilos© boato „
qiie se espalhara no dia"4 deste mez — optimas noticias,
tudo esíá vencido -— nos achamos era vista com o Parecer
de huma CommissaÔ, inveridfco» insultante «. cavilos©, o
desleal , mais digno de Jesuítas , ào qne dos sisudos De-

putadoa d© Congresso Nacional. Que idéa taõ pouco fevfl-
«vel fazem de wós , fozem do Brasil . - para pensar -, que-
ainda lie tempc de aos iilu.dk, que ainda naó somos ©&-

fazes de -fetaetnk © aspide , que m- oceulta etttre as Ao*
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res 'f Será por ventura o Soberano Corigtefso a IHsa
Circe, ou a de Anuída , que tens o puder de transforma*
os homens? Como se metamorphcseaõ ob Deputados Am_*
«acancs lego que tocaõ aquelle lugar tremendo 1 Já a*
manhas do Despotismo passarão para, os Amigos da Li«-
berdade , já se daõ os nome* de desorgvnizadcres, faceto-
seu inspirados -pelo. gemo do mal, & aquelles que cusao
levantar o véo do MacMaveltsmo , e propalar a luz da ver-
dade aos sem Concidadãos, como outr'hora se dava o de
Jacobina, Réo 

'ds 
alia traição, e outros taes, do ensan*

euentado Catalogo dos. Déspotas, a quantos se efoitavaS
tocar no Scept.ro de ferro da tyrannia. Temei cs presentes
dos Gregos , diremos nós á vista de tantos fceas kculca*
dos , e nenhum realisado.

Séculos houve em que o Sacerdócio e o Despotismo
naõ consentiaõ aos homens êenaõ aquella porção de_ luz,

qne apreaa a estes tyrannos tle huma e outra espécie. O
Congresso parece querei* tevivificar estes séculos , nao per-
mitiüdo . que nós vejamos os objectos pelos nossos próprios
olhos , mas sim pelo microscópio , que se nos apresenta :

e por isso desde que ha quem feça refulgir a verdade ,
elle procura inflammar os Povos contra esta ve.rd.ule , e

contra toõos os que a apresentaõ , fazendo encarar aquella

como sediçao , delírio, attentado contra à Pátria , .contra

a Nação, contra a felicidade publica &c. : representando
ite-qae tem o valer de mostrar aos Povos os seus üi^os

de indicar-lhes a rota da felicidade , de os desabusar das

opiniões funestas de que vêm a ser v,ct.mas , como tur.

bnenlos, venaes , _ facciosa Porém qae P™ ert«™£

portamento ? Huma consciência custada , huma des con-

fiança inquieta sobre a realidadei de. suas pertenço* hom

intento permanente de opprimir Povos, sobre cuja suposta

ignoraria apoiavàõ o poder odioso, que q™»o «crce .
g 

Como pois ern tempos de comme çoee seja »«eee«»

bem distinguir e elucidar as cousas, nos passamos, a ana-

W este documento famoso , e o faremos com a m

lergia , que nos for possivel , qorque meto se mteressao

S edeLu dosinccLptos ^f^^^^Z
te se c.imina5, como a defeza da nossa chara Pato a por
enia gloria daremos tudo.. ... E saõ venaes , eraõ aewymi-

SS os que «_ seus escritos tem sustentado « apoia-

¦nelia qm few» u «otoaao «Cougreeeo . Quizeramos que
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gos fespoudessem o% Illustrys Membros da Commíssaõ", -**
quem he mais venal o que escreve: contra a Pátria, ou o
que escreve a favor delia ? — Quem he mais vil , o que
tíiz ,, Cidadãos» alerta: vós sois homens livres, vós teu-
des -iguaes direitos, vós' sois a porção maior e melhor da
Monarquia, i.iaÕ vos deixeis subpla»tar por essa outra par-
te: toda aquella Naçaõ que usurpa, e attenta contra, os
Direitos da outra , perde o caracter de Nat,aõ livre e ge-
herosa ,- naõ deixeis escapar de vós o Herdeiro da Mo-
narquia, -esse que Portugal apeteceu com preferencia, &c.
&c. ,, ou aqueile , que diz „ Condidadãos , dormi em
paz, Vós jurastes" estar por1 tudo , que viesse dá Europa ,
passaréis por baixo de forcas Caudinas , sim , mas ellas
estarão ornadas de flores ?., E quem comprou estres Es-
criptores ? Certamente o Príncipe, que he a quem estes
Povos desejaõ e procurao para sua tranquillidade , para
gloria do Brasil; logo mentis , e sois dobres , quando apto»
vaes-, ou vos dizeis convencidos da franqueza e lealdade
cie S, A. R, Mas descançai que esses Escriptores venaes
só largarão a penna quando virem cimentada a felicida-
de e a Soherauia do grande Brasil: se merecem o vosso
ódio porque sustentaõ os interesses da Pátria taõ injusta-
mente por vós desprezados , elles obteráõ os votos da Sabe-
doria , do. Probidade , e da RazaÕ , único prêmio que 08 pó-
de arrancar da vossa execração; escaldados pelo Sacrosanto
fogo da Liberdade , do Patriotismo , e d a verdade , ardera
e devoraõ-se no desejo de inspirarem, até mesmo em vós,
estes sentimentos que a Constituiçiõ aprova e recaiu-
menda ; cheios de bum útil enthusiasmo , vendo consoli»
dada a Opinião dos Brasileiros para deffenderem sempre
e sempre a sua honra, feixao os olhos aos perigos ; se
forem mártires , haverá sempre Religião , por que o sao-
gue dos Mártires propagou o Cbristiasismo , e a Liberda-
de Constitucional, que havemos abraçado he huma nova
Religião Política, que se tem identificado com os nossos
corações. A Cicuta com que os ameaça a tyrartnia, lon-
g« de esfriar o ardor de suas almas , o fará reagir com
mais força; elles já gosao de algum reconhecimento dos
seus contemporâneos , mas a sua imaginação exalta-se
com a vista da Posteridade que mais instruída , reconhe-
cera melhor a sua linguagem, fará justiça aos seus tra-
balhos, respeitará a utilidade de seus principies, que a
ambição-,' o prejuízo , e a raiva aporttaõ presentemente
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como delírio, como tyífema subversivo, come* venahdaáe

€ paradoxos im pratica vás. Animo , Colegas fcscnptoies,
desprezando sarcasmo», provar*mes a nessa prudência,
servindo a Humanidade e ataria, naõ recebemos o ler-

rete que de longe nos querem imprimir ; e continuando

m obra da nossa feliz Begenençio , cumprimos cmn. o

mais sagrado dos nossos deteres, fc seja desde agora a

continuação da Analyse do frmoo parecer.
Vos deploraes o engano dos Brusdmcs , enes pede-

wob dizervos coreo J. C: chorai antes sobre vos e sobre

os vossos filhos; mordei-vos, porque ioi â tempo desço-

Iberío e .Iludido o vosso plano da nossa recolonis.çao,
Si lidada a c.de. das pw.perid.de. do. Brasd que
paréceo estremecida com a mudança do Throno., vos a

fizestes redusir a pedaços, Subst,tin«dc,lhe ainda qne
doirada, a eadea da antiga escravidão Colonial mas o

filho q«e toca a idade da'viril.dade , se seu Pai o nao

eTJe , como tem de obriga^, procura ellei ¦*«,»* o

7 -eu honroso e necessário estabelecimento , as Famílias

Wõ se o" laços de amisade, reciproco interesse, e per-ligao se pui «, -w-«fies 
seeuem o exemplo das ta-

Kú.'!"M 
'«" 

SSTdSd» . eattaím, «•»¦
inilias , e as que perdem roa s do=SSS^*-gftãSS
d" 

S fnebrt os ro mbroí doslnfelises, pregando-se-mandnvao quenrar us u. «.fhessem com paciência,
lhes com muita piedade, que sotiresse ^

porque a quiHp se d.rigra a gloria de üeo»; ^

que naõ concebemos com e^ af_

roa em certo tempo da marena libera i

feto., seguir em seu P^^-e ™ 
™ °*™ >d° h™

ceo de que ?VS gR« naõ quizesse vol-
Pe880\dahoR/ olrZe^Z «te favor, que Wra ins-
tar a Lisboa, p«ra ne8ai" • 

Fôra tal vez melhor
to para aquella parte ds Mwjg™. " 

fc deraõ na9ci.
na9 fallar nos sent.mentosM,bera« , que ^ tf
roe„to : e antes proseg"^ na 

^«^.^ maidade
elles, do qne com 

^^°" 
^palment. lendo-se es-

ou entaõ ou agora , e muito _pr . ^ jff
tas celebres palavrras „ condtscenaencm , *

íncuityíf» fraqueza.
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Aos Pêws do Brasil nada «r, negou, do qm JU comer
dido aa» de Portugal &c E como se atrevem á huma tal
affins&íaõ , ao passo que nas medidas , a que agora re«.correia tia-se o mais decisivo desmentido? Comessando
por anima-r- oom o seu Decreto de 18' de Abril do arme-
de: lg-21 a desmembraçaõ das nossas Provincia*) , acaba--rag cora o de 15 de Setembro -de rematar a -eua obra';
iatentarão ceder Olivença para Monte Video ; mandarão-
nos Tropas e Governadores insubordiuados a titulo de
serem os nossos J3effensares; descuidaram-se da nossa di-vida ,* aumenta-vaõ-na cora intentados «aqne«., .entre tanto
que consplidavaõ a sua ; zombarão do nosso Banco , apoian--do, os opressores dos nossos. Coa.cidad.a5s, e criàvaõ o seu
sem, -alguma relação com- o nosso;' eis-aqui como se ipar-
cha pelo quadrado -da Justiça ! ! !

.pebakle se responde agora as nossas gueixas com aincompleta reunião dos nossos Representantes. He facMde conhecer-se que os nossos negócios t-eriaõ levado -*!%
quella Assembléa amesma carreira, porque sempre a vo-iaçaõ, seguiria a pluralidade como $e vê era repetidos ca»sos, ^ até ua-qamella maliciosa de sei-era. os D.edutadoii.dos .Reinos de Portugal e Algarves uaÕ mçnos"' de'i0<|
&e..&$. E nao publica a G®missaõ neste parecer, cota
q.ue pm-ece' obzequiar-nos { que seria absurdo que hum»
JsscmMeq.-dehber.ante ficasse em- •inaeçqo , sò porque alsp~maf partes do Reino s-e descuidava* do mais sagrado dasseus dimcws, isto. fo., de a^rlíMira,. e colhborar na Re-
generaçao gerai da NaçaS.f Logo estavaõ desde o prinçUpio determinados a legislar sem a nossa çoadjuvaçaÕ , a•tal vez so porque, adherimos sem coudkoò ao 

'que 
se de-erelam mas Cortes. Naõ se pôde dizer' que naõ estand*

pfxsenie~a maior a maior parte, dos Deputados do Brusii.mas «un, que naõ estando ainda no Congresso mmõ 4ft*pK}9wtw-r«ft do Rio de. Janeiro; aproximar-se hiaõmais da verdade, o fariaõ melhor conhecer ao Mundo aimpetuosidade eors que a Assembléa procurou a proreir-tar esta, -nuh-dade de Representação -peculiar, 
fazendova.ar Mtsm dos limites a.uiachiavelica máxima : o Repre*

fUlantj f iem" Pwin™> *« Representante da, NaçaStoda,, desde: quz presta o seu juramento é toma assento nolAnamao* -0,s Brasileiros naõ podião. adviohar que o Cou-
gre$«& intentava .por notas á*. -Coustiiuiçaõ 

por 
' 
roativo 'de

Cfmptàrgcwn-eato dos -seus Beputados; .pelo contrário, o»,«tao e ieraõ muita» vezes'no Diário dás,, Cortó dúmac*



te iritíiMtifiSiciõnat tudo quanto cheirava a rèfôrroá mi aÜ*
ditamento 

'de artigos, e ordens deliberadas» Nem taõ pou-
co''"serve para desculpa d'ii.er*se que os Posos retafdavaS-
•a '«tmeuçãê dos seus 3epuiadm\ .porque a primeira tez
íiue o Congresso se dirigio ao Brasil, foi erj> hi.má Pro»
'ciatttataõ que a alguiti&s parte» chegou ern fira de Julho-,
iru a outras s'S fem, Setembro t Dezembro, Naõ: podiaõ pa#
tanto JO atarem-se -'em Lisboa em Setembro aqiaei.es no*
taens que èraõ convidados de taõ longo . e á cujas nonuKi-
l'6és ââvtoõ preceder okcttüstancia* morosas porá suo vali*
tíade.' Maá suponha-nos que podkô, « naõ foraõ , d»
mtêm he aV'culpa, dos Povos oo dos Gorernadores ?. Ea»
tre'tanto Luiz do Rego banquetoa-wa lautamente em £.«s*
tboa, toem foi recebido coin ôs iníelices Peraambacano» m
ttucm. oprimira '-e remetterá ' presos. A -Jtotó da Enkm
teeèteèú altos eneomios, desobedecendo ao executivo n*> Br**
Sil/e dando o sinal pata a divisão das nossas Prodncias,
Silveira be proposto como líiódéilo dos Governadores.; ea
Junta ;üV P&rá a pes» dos gritos d© energúmeno Pm .
troni sonser-vou sempre o se» posto líívDeve acaso eè
boa iu«tiç recahir sobre os Povos, as penas que tem me*
recido os seus Governadores? E por qoe encorreraõ em
huma falta filha das circunstancias , devem pagala com
o perdimento dos seus inooferir.eiB Direitos e toga-.-
lias ?

Debalde se responde também ás nossas queixas com*'
a falta de necessárias. instrucçÕes d@s nossos Deputados. E
serião ellas precisas para clamarem , como demo, contra

o desmembramento das nossas Províncias , ainda que
fossem chamados á Ordem , ainda que os implantassem,

os votos, como vemos acontecer em tudo o que nos diz

respeito? Senaõ precisas instruções para punirem contra

o Governo da. Armas independente, e sempre Europeo ?

contm a nomeação dos Diplomáticos todos Europeos e

2? co o exclusão de alguns Brasileiros aqui nomeados

por EIRei antes da suafartida? Precisaria de rnstruÇo

rSeior Fagundes VaFellf pira fallar ooSoberano C. cm fa-

ordo Banco do Brasil, tantasveses e tao infaetnoea-

mente requerido por hum Deputado do aimno Banco ,
.?« aindase ach? em Lisboa demorado por est, nego-

Z importante ! a-caao podia elle 
^\£^^

passados daquella Cara para o Thesouro P*Jeo, despeo

Sidos em beueficio dos tres Reinos, fc«»o de ju..t.ça hn

ma divida Nacional, foo nao devia penar mucemeot»
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¦ soIjts s.íã PfOVí'«Ci;_ ? uc o nio ignorava 6 cai.u-sc > o
me3.11. f.ria. a p«ir dd tolas as nossa'- ia_ trucções.

O Congresso (w* __?>-__ ts sifz delicada tu á especifi?-
car a partilha w«f Oep*taç.aõ permanente, e no Conselho
d ti ¦ Eüixio. E naõ ha d? o Brasil queixar-se quando ou-
ve -tratar-se, co. na hum favor, o que he huma obrijç*çaQ
rigorosa? D'iücade_a t. Grande üeo. ! como. he variável
a hypocresia ? Delicadeza! Uõinxm Qenüutn summf Çoa-
cidadãos Beaenaeritai, Brasileiros lUn» três , esperai que
a morte, voa abra a entrada, uense Concelho , por que
criado o que exista cam attriijutos vitalícios ; só por raer-
cè delia .poderei, entrar nos lugares que vos concedeo a
delicadeza do S. Congresso; (se ainda assim mesmo hou.
ver qneiít eoabeça o vosso merecimento, pom que o Go.
tremo 00 Ministério que do Br__d se apartou ha bem.
poucos meses, nao coaheceo Brasileiros para empregar
em três promoções, e só os coqheceo para os excluir
depois de despachadas; e nós devemos ser contentes o
calados , por que temos 110 Congresso hum. benemérito,
Militar , e m SupMmçm hum Sab,io Mrtgklrado , como

já foi dito,]
( Çqn{in >iar-sv th a,)

£'

RIO DE JANEIRO.
NA TYPOG-fUPH tA 'NACIONAL.

'_..*! (. 
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¦R-KVERBERO

CONSTITUCIONAL FLUMINENSE.

"TERCá 
FEIRA 14 DE MAIO DE 1832.

'Hedire 
sit B-efas.

¦HORAT. -Liv. ¥„ OO. If»-

MEMÓRIA
-SOBRE OS DÍZIMOS ,

¦•CONTINUADA DA PAG.'398 DO NOSSO NUM. XXVI.

"'¦'Quero de-hnem vez passar por má língua, meus Lei»
lêres-.*, jnlgai-me como qwzetde$.~ Mas aproximai ós primei-
pios , acima "-elucidados 

, á pratica rotineira das,Finanças
Becitnaes deste 'Reino do "Brasil. Notemos pom atjeneáo
taoia terra virgem , fechada de aonosoe , madeiros, onde o
|íobre Lavrador para se estabelecer, entra gerado pela Ãga-
lisa $ %. anticipada despesa cota escravos e mais utensílios;
JévaíííaaKHío de Fabricas, Píantaçóes-, Casas , &e. e a
dolorosa visita, do ÜHãiwefro -apefos a íerra começa a pro»
diizir! Toda a Eepnblka bem entendida avança cabedaea'
á taes empreheadedorerí , on os brinda cosa alguns asinos

•de isenção. No nosso velho Ministério íá corre© algum

W
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feíes relâmpagos ; mas Iào .depressa se abmao , como nm.

fecha váo aa na vens escuras. Para, 03 novos Colonos Suissoa

fosio concedidos SO annos de isenção de todas os tributos,

impostos, e censos, excepto o Quinto do Oiro í e os Fi-

lhos que os cercáo , e qoe apenas estremados coméçáo 4

servir o Estado, vara de ferro *- per omnia secula secu-

lorcnt.
Poste que a cousa venha meia esgnalhada, contarei

í talvez que a minha vós chegue aos pios ouvidos do que
rio* rege), hum facto notável.. Entre Minas e 0^ Canta-

rallo furou o Povo ham caminho, que, a prontincar se,

poupa 20 legoas , pelo menos , entre esta Corte e Manam-

na. F, quando ainda todos fogem deste caminho por ser

péssimo, com muitos rodeios e morros, apparece huma

Patrulha á marrem do Paraíba do Sul, que'se atrtvessa,
MDtto.se quartéis, e cada pessoa paga 840 réis, cargas,

animaes, até os que passáo á nado! Então he felicidade,

ou não he ? Verdade seja que alli se assentou huma barca;

mas' até quando venderá o Estado aos miseráveis, Uo ra-

significantes favores?. Nem dçixe" que nenhum particular
os levante gratuitos, só para ter oceasião «e esyasiar m

deeblecidiU veias desse moribundo cadáver! Santo Ueos»

KfoDqai m nossas esperanças! Príncipe amante da Huma-

nidade , Ministros , soffrei os meus clamores ,« eu vejo , e

vós aáo vedes; en oiço, e vós não onvís ; vivo com os

pobres', e vós viveis kmge! em todo o Brasil achateis ou*

tros e peiores 
' labéos desse finado-Systema .

i E aáo estes os tributos , que enriquecem hum Estado.

Tributo? indevidamente extorquidos , e que_ sü *>VT*,»
maior mal ao todo, paralisando a Industria, «obrecarie
iraodo o* eeaeros , eutrévando a circula ;ao. .... »«"
huma Povoaçáo florescente contribua coro or «W saper-

finos . ' bem 
'vai -, mas.tirar ao necessitado , alaro de um

vender as terras , que enganosamente se deaominao gratw
ias, quando as despesas com a usada clçca.na de bg-ma -fces-
ii*»., hUi1U™ " >¦ - ;,'ofú\if- a anfilT róis] Abençoado-Daria, se calcula» .em. ZOOU , a- ,<JUÜV seis • ^ ' *
dia favorável ao Lavrador', quando eh.egaws . .. -.,J«*

,»«.orgoêoio« , .meg» Leitorea , refoscilemoa o no» dp, en

lado Paínoüsmo-, o. Príncipe nio pode fa*» Anjos pw*
o Ministério; os homens conhecem-se pelas obras; ftoma
cai-vos , , o' aciual Mmimrg deve preencher f^*™»*/*
ajas deveres-, temos hum Príncipe aacipso pelo bem 1 um>

ao.,, e tudo promette acerto.,' e prosperidade.
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Qaadros lastimoso» enfáráo ; mas como poderá o Me»
dieo corai-, se o doente ibe náo exporei ósseas achaques?
Resulte bem á minha Pátria , nioito embora me aberração.
Os tropeços huus sobre oatroa se multiplicâo , precisando
sermos Portuguezes para náo repetirmos «cenas entre outros
Povos bem vulgares. Bem haja a nossa paciência! Deatii
nado aquelle tributo para o Culto Publico , pek vontade
universal dos contribuintes , qoe em todas as Legislações,
« Códices íormào isto a qne se chama Justiça ou Direito,

que nunca impunemente se pôde violar'; nelle he o ei»

qne menos se empregava, £ E como se empregaria, se Q
Estado, desgraçado Tantalo , bem via as riquezas diante

dos olhos , mas náo erão para elle ? As Igrejas deamaníei*
ladas, vergonha de nós mesmos , erão reedificadas , ou

mesmo edificadas, 4 custa de hum novo tributo, docemente
Saneado pelas lagrimas e rogos do bom Parodio (onde a

havia ), oo peía Piedade de homens associados , que tam-.

bem 
' 

náo escapaváo á voracidade desses aurivoros insaaa,

veia. Os Ornamentos jamais o Rey os negou; mas quem
os obteve sem ainiatros intermédios? Os Parochos ( perdão,
m«m Leitores-, hei de fallar a verdade: Deos , e vos m

mos «abeis quem sáo os exceptnndo. desta dolo™»«au

uota) Os Parochos digo, que em alameda comprarão suas

Igrejas, Ministerialmente authorieados em suas rapinas ,e

eltoisóes com o honesto véo de nso. , ««*»»«• 
££

ias, &c. Ao. como se o que nasce de esmola e benefioon.

cia peto nnnea trocar-» em vinculo gmvooo . om u*.

xame maior das ingntidóea, «obre mwm\^7^rámZ
muitas vezes lhes eiio pagas eom 80 por cento de njnto,

tiverâo de sofrer a notabilissima Décima até dessas mesmas

%Z eoulda, , «uMo peia Mt. d. 
Ç—a 

po

alcunha, lhes são idealmente (e «té ^J^^kZo
««lados os donominodoo pés do Altar, pa a o app «tos

luxuriante sustento de Monsenhores, e mais bichos de per

adora o Deos dos CMetfon ? Ira sobre mm dei°*J^

Senho». , «e he menti* o que eu digo. fcn; ÉjnAn» «

Sacerdote, nâo he raiva canina, q«e »e detó a, 1 íespre

sei o que podia ser, alguém o sabe. *.au »e'«0' 
g»

Svo fa«™ «nheeer. pnrn que não me compare^

po» ao pé da parreira. Se me qumrdesj« g«s longd*

Sós o escândalo brienieo. entbroniMn.ua o 
J^t0JJJR£

gelho, n vnnu», Povo,, a cujo bem eo sacrifico , nao Hr,



( 320 )

coibvoíco qae en folio: mo , vos tendes sido, e sois mudo

sábios Os Ministros enganaváo o nosso bom Rei , porque-
Mtáo'não tínhamos Constituição, i hoje que a temos, e que
jo aosamos- os seus froctos , hum dos quaes he esta miob*

linguagem , continuar a, viver tranqnillos; o Grande 1 nu-
cipe -que-nos rege. Miaisíros sábios tirados dentre vosf

Conselheiros, vossos próprios Filhos, mais- algum tempo d©
-paciência , seremos feliees, ¦

Mas quem tanto mal falia , deve diser algum bem t
ou peio menos apontar ao Ministério alguma porta para sa*

bir-deste ultrajante freoeMBi financeiro. - Hoc* opus. <-- ü«-

xemos por hora pensar os meus sábios Concidadãos, 4 quem
rogo se interessem nesta Causa pnbtiea. Não convém bi»

depressa j o caminho he escabroso. Ofereço em Problema t
'-Qual- he mais uíil aos Povos, e ao Estado •, huma- Im

geral- sobre os Dízimos ;- ou «latira a cada boma Provin*

ela, segundo seu estado Econômico? ss ITenhamoa. sempre

em memória o luminoso dictame- do Sátae .Publicista Be.n*

thain =o- melhor bem -da maior- parte.-ss '
Conclairei pedindo o maior desvelo em levantar todo®

os estorvos á boa uiáo das nossas Províncias*. A do Kia

Grande consta- eom veracidade que está- em tállaa eom oa

taes Dízimos.... Vaiha-nos Deos! e- recapitnlaudo dire*

= Se a Nac&o íem joa para de mim exigir solução aos

impostos, também--eu o tenho para- reclamar igualdade , mo*

deracáo, fidelidade , e allivioa ,• conforme a boa ordem, io*

m dá qual não conheço Lei, senão a- da- ferqa. '
B pa» V*e n'mè*em tratfr este-esboço de ociosa naie*

dicencia , e detessejrsda pnfríd* de- escrever , notarei , qua.
vivo da Lavou»-, e Mflto*wnematatt«te «•««•«*
A' Povoaeão,,, que se dignou honra* me.,-be á estes tao

sensível , que pagando até agora 5, e nao lü por cem»

do Assucar-, Café ,. Famo , e Mandioca-, porque - os .entre»

gava beneficiados, Um dè-mais a mais- agora, de pagar a.

por cento, e-vir traze-los- aqui.áPraqa á saa custa, «aa

hum dis- da- Festa conforme lhe vai-, as Minirças, «>¦*

qae nos .affagáo , - são- por lá. táo iMignificaolea, «e quasa
Bift.eãiíio em^-liaha. de .ccata...

Fim davMejwo-ru.sobre. os.Dizímofe..
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(CONTINUADA DA PAG. 316 DO NOSSO KOM. SXVí.) ¦

Far se-hán Estabelecimentos de Caridade ,. a de Instruo-

elo Publica , determina o Art. 31 das Bases da Coustitm-

lio , que juramos ; fee necessário cuidar sem demora . ex-

rtamáo todoa aquelles, sobre quem pesào os impostos , e*

o^buieóes Publicas . he necessário caidar seu.«or»

em fauma infinidade de objecloa iirgeatea : a Agricultn»

clama por estradas , e caminhos; o Commercio por guarda-
costas , para o defender, das íreqoeotea , e funestas pirata-
iaiT o Pnblico todo pelas commodidades , qae os Povos

devVm achar no Estado" de Sociedade , que soo as pro».
mais evidentes- da civilisaçáo de huma Nação, o * »

de" amamente faltáo entre nos. Ma. tudo ,..» parece qae

í íoosu Patriota portando qne ^^Tr^Z^ZZ
infportanto , -e que pôde .offrer^ domara . , para qn empara

náo ofender o direito adquirido no tempo da artifra,

ZJ* \* Uma CM. c,r0?ida , no^.J,.;^"

f° S° " _St m^ZJZmTZL % -í- Í-
tos, mas antes se, deixarão pw «• P,.hlirn dos

á esteváo formados,. o estabelecidos. Espere- o i obJico poi
ja eatavao iwwui» bre éss0,
sapatos de defuntos, sofim- n .mçao, i
todos o» encargos, o contnbníçoea , para q«e oa oi

nooem- do seu " direito adquirido, „ visto qne nao iha dl

nheiro para satisfazer a. todos., ft qw »• despesas se na*

devem igualar 6a rendas. _ifl<m_w__„ Publi*-
. A fim pois de nada « dimiomr das di ae despesa I nbli

cas aiaes'/de nâo ofender o direito 
^^^"SLI

todos contentes , propõe o Anthor do, apontameotos na

operação de crédito , è eiacaJtloo , ""•«»£Jg,* ".

Qualquer- peasoa , q« tem *«» humms 
Um

qne crédito te*, boa -^loiao « , o- ooUo u

da riqueza , boa íé , e P°?*nflld?Je ° 
^eift /que fazem

. 6oeied.de. . 
^i*^^.* 

'££d°0PStofair* 
pontual-'

as; casas akapaad».r^*«a®.'FJ*™ degvi ml TOdeio,
«mote as ene. to^™°* 

Tel^L o pagamento.
para- «^^^^^ÍS1 Wud*X».-o»
fe 

M0' *f ~ 
Í2I* Tia iHodit os- outros con.



( 322 )

os nae ník, conhecem , oo náo desconfia* do estado precário da

casa qoe o pratica, a Como pois pertende o Antber concí*

liar cousas tão diametralmente oppòstas , querendo grangear
crédito , com hnroa operação de eircalaqáo, qae va! aug*

montar ainda mais a divida do Tbecouro Publico com oa

novos iáros , com que o onera ? Eu estou bem persuadido
com o Autbor dos apontamento» , e msso somos inteira-

mente concordes, que se o Tliesouro Publico priesse dispor

em cada mez de mais 200 contos de réis, ofl de b milhões

de cruzados em hum anno , além da totalidade da sua

venda actual* elle caminharia sem duvida admiravelmente,
t ficaria livre , senão de iodos , ao menos de trama parte
dos seus embaraços. Mas para conseguir , só pelos rowoe ,

qae estão ao seu alcance, e nas actuaescn-cunstaocms esses

6 mühóes de cruzados ; - hoc opus , hie labor est. - &m

trom Systema Constitucional (son obrigado a recorrer m?»

tas vezes a este principio , visto que o nosso Patriota tan»

to o aprecia , louvando o Ente Supremo por haver aipw

rado os acontecimentos de 24 de Agosto , e 15 de Se tem-

bro de 1820, coroados com ornais feliz, e desejado êxito),

em hum ««eterna Constitucional digo , pertence unicamente

ao Poder Legislativo estabelecer os meios para o W"«*>
da divida Publica, quando esteja liquidada, 

^««^
unicamente a faculdade de contrahir efflpnsstMDôs•, onj»

.uthorisar o Governo para o fazer, quando sejao mdi pen

.avais, e assigaalar as rendas , . pelas quaes •«•"*»

ser pagos. .Como pois aponía o Autbor o V^\d\™1^
fcir o Tbesouro Public , sem aquella legitima authomsaçao

- Iiama obrigação de 6 mHhÔa» de cruzados com o Baato

do Brasil, sacando o Thesoureiro Mor daqaejla 
JWaçao

«obreoThfsonreiro Geral deele a referida quantia, parte em

bilhetes do Tfcaaoora ( E«qoai bile), a W*™£*££
que muito iiapraatiameute chama de cambio \ nao havtado

cambio algum* em tass letras)? < Qne» nao ve, que eeU

traasacçáa, -ou seja indicada debaixo- do nome de-Dele»
' dere . abono ¦ fiança , ou de outro qualquer^ com que ve-

«ha astuciosamente embaçada, he tauma aatioipaijao, e por
conseqüência, hum verdadeiro empréstimo , que começa v

la. firma, e pode acaba* calo ¦ dinheiro? Quem ha acig_

laatir por espaça de 12 anno. o fiet, e éxacto P«&«"£™
tneusal dos 32, au dos 16 contos dareis, para que o ban*

co possa sem receio aceitar taes saques, e °°"&£" V
yaatuai pagamento im 9 miitóes , e semjuios i PP*
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i . «¦ limites dos «eus Estatuto», qte lbe nâo perarit-
r Itr s lumas opemçôe. , que náo «jáo aa 8 boi
é"LÍ. 

fe C /como ha de o Banco conprometteMe a

,n""aPagSo nàe . >r« V 6 v»r «*. do, difc, tUl.e-

S<ío* TI o«rT sáo i beneficio dos portadores, e nao do

ge por qualquer accidente; aiuda - o «J 
U^nccâo , ¦

concorra- o Thesouro, ver a talla a a t. o

OTf"* ÍÍJS ÍÍ ta P.bí«, » *¦
deve'o Thesouro, e n roa» pa{y.;o}a
embaraços se náo verá o Banco do *»* pnbü

Uo zeloso dos interesse., do. Credor do I e.ot

«ào.mette também *. Tjnba * c£ »g$£* he 
de, j„*

e 0S meios de a saütar ? Ao f5 a0 Banco,
O, ,«,. o «-"«M^"J^lty, e ,la s» po-
além de ser de justiça , ht üo «« F 

tabeleciaiento em
litiea o tefrlo, a üm de por aq«ite Wta ^

estado de atentar o «eu credito 
;«>q^^c^ dem meios reaes, e effecüvos, ¦^««nte rertabele-

gi,o. E eniáo qnanda o Banco estit>e imto^m ^ ^
• lido do, golpes ,q«e recebeu na 

^ 
de g^ ^.^

tigo legimea;. quando elle «r apte«n r ma
«speitavei , pagando toamen e e .£ 

^ ^
as notes que -lhe f^em apresentadas ,e x
todos os auxílios, . 

^«;faJ,a pnncip«i , e

¦oéi,, -e a harmonia da SoeieivWv g ^
? V vista p* do 

?« 
tenho^xpoj ^J^ ,et|Bt

«da do empréstimo do. 6* fefi t »( m?.
da terra , pa««» Fe!o L^; 

^iioinéirte inodoiiarfvd :—«— ri:;; tt-V-»^''»!»
eque-ee .cuA^Lm %w.zu, apontar oa*» ?
Patriota, e de 0^^Mi;^-CÍ«»ti«toeí n,o lheK,„ --»tf ^rr;v.s toV«j08, ,»< **¦
podendo concede» mai» ao. m»
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ter de aeiidrr ">ao -Tfaeaoaro Pabiico , e'de trazer cofitentes;.
Siuaia parte dos sem Credores»

(CONTIKÜAB-SE-HA.)

Reflexões *

CONTINUADAS VÁ PAG. 12 -DO NOSSO'NUM. L EXTRiOHDI?fA-
bio , i>E Domingo 13 çe Maio. -

•55Â cobre deerara.ç-áo -do .Congresso , coa*eúda no Arti-

eo af das-Bases , em vez de ganhar-lhes os corações , &c.
&e. *=:'Casta a crer que sisudamente.-, e .para ser lido 110

Mando se escrevesse huma proposição tal. Eis-aqui verdes--
¦Oesramente o - Systems JesuitiW— " perdoemos o mal,*

porane as .intenções crio boas. „ Vale isto .o mesmo que.
dizer: nós atacámos .os vossos Direitos-, mas confessamos

qne os tinheis ; nós proclamámos, que as 
'-Nações, 

que;
os Póvoa não são propriedade da ninguém , mas nós julga-
mos que o éreis nossa, por esse Direito feudal, -ou banal,

qne para nós destruam»; nós dissemos, qne as Caçoes
tem o direito de escoltar -o seu Governo,, mas qmzemos
dar-vos hnm systema ¦ adequado aos nossos fins-, n® deva-;
neio da Liberdade jnrastes sem condições , e nós assenta-
mos -am deveríamos atropellar a vossa boa fé , a vossa coa-

fiança , a vossa Probidade , Rasáo , e Justiça. Se em vez:

de generosos Irmãos., fosseis mais maliciosos., <nós teríamos
aprendido desde o principio a respeitar-vos,,e a temer-vos,-
e.; teríamos- fielmente cumprido cota os princípios estabeleci->

,dos naqueíla Base.' ,, •'•''. r
. Ile também para nota-r-se no. esmero, com qwe a U>m-

missão Especial perteade negar, ou. aligeirar o peso das.
nossas queixas contra a js desigualdade , qne , diz , .nao»
existe, e doa¦ gravames ^específicos,, que, bem acrisolados,
«puta-los-háo benefícios os Brasileiros , -quando abrindo -os-

olhos, que lhes cerra a. desconfiança , virem as comas eo-.
mo ellas sáo. =3 Posto qne se não encontre m assigneturaa;
de,parecer anui reiiapresso o aoma do Senhor Deputado';*''Mi-*
raada, „ que' se apresento» no Soberano Oeagfesso como.
Üterrnoisetro dos nossos conhecimentos Coestitoeionaes, acha--
se com tudo o seu' espirito latindo nesta , e n'oulras. ex-.
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• F uio «erá lícito áíwfmos

pres»Ôee do mesmo parecer, ¦ Commiwâo " qne o -

gabem «>™ ^rlrZo í 4 « w»ito d, S"
Brasil deplora o engano em 4 

BepeIldu dar-lhe palavra»
Bhore8 Deputado, de l^ ,^ ^^ ^^ „
por factos , nen «te com taçaü

5 ""ST-fJ? «"Si- categoria, «. -^
descendo por_«» todag applaadlTao e «conte-
face do mando, que «^ „eIdecJo o necessário vinculo
cè«o justa* «.por aqnella Mrtec DCg 3per.
das soas Províncias , e ae "to-o. ^ ^
íavâo em corpo respeitável , «LLáo > ^à0 H«ia °
modos, e da nossa m»t<» eoaJ «vaçan 

^
Brasil áiser também á Lomuau o .Q de do.
ata, V «tadi* 2,-rVÜ Sils ittuJt. ,T.r
mlnae-noe , verei, que m %«" ]Mgteg repara !a«
•Mio a nossa ^ ^™*\ digno, da humanidade
prai procedimentos «J^'£'^dio, *OTque a deeeoBftr*
illuatrada , o mal 

7^"*^ ]Jm\os vossos Pro«
,ça consolidada por tautoe factos rem()üíâra; -o
SLeflee Pftaetaoe , «^i 

/divide 
qpMa impeiar-* * ,

mesmo Author da máxima , -e£ wj „ gain

que a.ignoramos HA» 0«lr,« mudanças « ..
ga ,i d. 1- «a» o.1».»MJide i0, .« £.Deixando de te liar 

J»í Rereerro do Ihrono
Je trata a Pessoa de S. A»^ Brag|| ( üt0 o , qne
Portuguez , e Regeete do. Ren» oby- do> a

Uliciosamente occultao ,, «r 
Rehj0 qoe já tem ,

eonwvar ao Brasil a «aihegom idade legal da

agencia do "«^^ão «epeelel assenta •Wf^J
.bases ãobre que a Ço»"""^ 

e£ 
j,, a immedtata bauca

da retirada de S. A. R. He , a * ecoao.
'rtta 

do Bio de Janeiro , 4^^ 1IiaBien<*a de b««ia

Corte , q«e aeeelewjia 1 q* Uade qne ha , de qaa
tio Portuguez. A H., be* a " 

hnm Paiz, q»« *»» V^
S Herdei™ do Throuo resida em ho« 

^ ^ ,8
do Systema Europeo,, e '*&£*%• toda esta exporão

,gido &e Nações, da-se por. .. %& §
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rio a ÍÍevQiO'3'áo de Portugal " & au«*cJà. do 'Solbenmo, «f
nuilklade itu-mèdiata da Kaqáo , a. sua redocçáo á quasi
Cobaia .., a iaauh/áo dos seus recursos , a sua divida Ite*
freusa , e iodos m males porvlndoe do desgoverno de fay»
Ministério corrompido. „ Estes mesmos motivos ,.¦ pér ham
particular modo de raciocinar , aecessííão a retirada d» S*
A. íi. , a redücçáo- do Brasil a hu-m estado de diíaeerueáov
ao 'estabelecimento de Governos monstruosos, téíraceph&las j
èera relação mutua , Sem centra das mm forças ijoíacá d
seus aproximação e nexo dâ« suas forças physfcas. Cl Pos»
tpgal sobrecarregado de huma divida enorme, com harua
despesa 'Mário superior á «ua receita, «arece , para- levaU»
lar se deste estado de torpor e abatime-uto, a mantenha -dfe
liumâ Corte', ¦ a, residência do -Rei, * a volta do Prraci*
pe 5 o Rio de Jafieiro :( porque elles rua Idosa mente náo fe-
¦¦láo ágera do Brasil ) para erguer-se do 'inesmo eistado quê
elles graciofsameííte impõem deve perder o único apoio da*
Sitas esperai-i gás , o centro da sua uai-âo-, é a- grande - mólâ
•do. seu afidaiísenle-. Mà-s tèdas estaa economias só--as-senfâ*'
ua- retirada do Pfiscipe , cajaoonservaoáo -os pungé e aaiei
"ároalâ •,'¦ mas podem maB-dar Tropa» para.-aUgwéiitarem a*
despesas desta Cidade; mm podem fazei saques -, e podeft*
¦tojitar eoíft a remessa "de sobras-, 'como- =5 in íllo tempore «V
e Rada" disto apressa a- qaéda fatal desta Provincia. Tá#
-cheios dé compaixão, pára èosmoseo. , Mo se km-brérão •, nem-
ao ureaos neste -moásíiío de -aperto , de- .intimar "ás Pfovitt»»
cias do Brasil , que'- se orientassem' eom o sêu-centro poli--
Hico , e cmiíMW-Mmm -as¦'sàaa antigas reiaçô» <,. -com «í&.
Capital!!!' . • '

¦ - Pertença a Afrieriest- I Attieriéa , ©-à Europa % 'EU*
fotía , e íw!o"tói-á beín. ** 'Ssta-^eísIeH-qa.tabüae % -judiei»»
W do Apóstolo âa Amèrlea , bebida ¦ '-ssená'. david» *na tíqáb
co smÉo-rtel Pena, e de ¦bmtta orihoddxift indisputável â*
olhoa (k todos 'os PuMietolâS -, que «(ÉS -'re-teeüíte sobre' -*.
ColqjBwè,, 'he.faetewdéjfa, entniaoí-â' e véúàl 'ia«s «Ihcfe âa.
'Com missão «pêéial-, |W« isso li*» m -ílÉ» .ütWtoteá» q-*ío'
so Príncipe deve voltar para'liam-Pab ,,,q« &z ^paíte d©

''Systema -Europeo ; ir aqui tòuikm' se-desi-obre. a-origem da»
'futuras Ôei-gfâtjaa áo Brasil , porque «ít-e¦'¦sy-sfema Bareja-*»
:'á qae se quer" ligas o -Btâúl ^-ceulra !a •Vouí-adfe na Nata-
-teaia, o enredará sempre -'áas -guerraís ,. que hili se sustei-
ia rem. Se Portugal quiser manter m contra -te invasões m.
fligpaiàa s .sua inimiga tfaítoal , e-iu qíJew -ats-líi^^-atte, IÉ«É®
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«.««.tnm iaditiam Paridw , s eis logo o Brasu «iyo.v.u«,
P, Zastres dewa guerra. Se o Leopatdo atrevido volver

1° oUms «angueotados ooatra a, Qdoa. , o Bra.il será o

r nrinSro alvo dos seu, tiros. Era fun toda. a, veie» qn.
! CSi. rolar o een «ario sanguinoso sobre a Europa,

Ide a multiplicidade dos seus Reinos e de seus diífere.tes

ZtJm tornáo iumossível a duraç-áo da l>a* , am o Po*

E«í on comprando a Neutralidade é custa de aacnhcios

faa «rnerra ,.e chamando esta grande parte da Monar-

íoa S participai dos seus males. Eis-aquio qne ao &«-

? - J Machíavel se chama Direito de igualdade e de
tema de Maciuavei .^^ fi oa
reciprocidade, -«ao, o nnum ínlpi.eg,e 

he iod spn-csü: rsrira:; Í151--Í
á «a «speito, e o *»»«»» 8™í^cos flMo o Mun-
itaae, he que os seus Par.o. «ao ra«cos ^

do.' Nâo precisamos de 
^^^Zm em disputas.

Potências, para com 
^^ p7em ato he, a íeoao.

Se pois a rasáo apontada do Pareci r , » 
^ ^

„üa da nossa Província,a> o hy ema .

8i'ta o Congraaso a eha« 1 e«te nos pP. ^

,o Congresso, e saiba a Commaaao , o

admiravelmente parco e ecauoraico ai em ^

. amor dos Brasileiros, 
^J^Z^s, que autor-

dispendiosa-: e que o Braa eonhe e as . 
^ ^^

do ípesnf50 motivo £>." % «auo t»e.a w

<ío nosso grande Reino.

(CONTINUAB-SE-Bl».)

w. Tv-pna íe Mor. e Gürcez. l*p
.Rio de Janeibo. Na Typo<*. be
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" ' ' ¦' •' r'"'';"' "'' '" ", 
Zím nue o Thesouro

: 
' 

os embaraço, , -e a falta ;k 
t**; 

^ 0 meu pa-
PnMS do Rio de Janeiro « 

gn»«MJ algwíl8 os per-

"iria 
Dh.ga« *¦* ^SJS 5*— Lei. Pátrias,

Kgraa de preferencia, 
«ye . ,,

«umidade Wicao ge p»{JJ*JgÇ*t Parece-me pois q«e a •sj »cudit ao luesooro x»

Pátria offtrta de. hum plano para acuü
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Mico, e livra-lo do»- seu» embaraços, deverá começar poi
huma analyse de todas as dividas , que se apresenta© na-
qaella Estação, dividi-las em differentes classes, pondo-as
em huma escala, pela qual se proceda ao seu pagamento.

A falta de huma tal divisão, e o amálgama , em que
se tem conservado a divida Publica;., Mão he talvez huma
obra do acaso," ella parece ter «do feita muito positivamente
no antigo regimea, a fim.de que o antigo Erário, hoje
Thesouro Publico ,.. fos.se huma mina, preciosa,' e-tJotn The-
souro particular, para aquelles Adeptos, a quem em con-
cedida a admissão dos seus Mistérios» O rneio de fazer va-
ler aqnella mina era engloba»i»--&e , confundirem-se, e ba*
rulharem-se todas .aquellas. muito distioetas espécies de divida ,
quando se tratava do sen pagamento. Tudo isto se podia
muito bm¦,praticar, q,„d? iNfoI t£*te##t* eom hutüa bem
arranjada Escripturaqão de todas as entradas , e sabidas dos
dinheiros' Públicos, e com magníficos Diários, Livros .Mes-
ires , e^M^^i^^M^êM^À^ãéM^*.^^ toí'a a exactidáo,
e aceio possível'," porque 

"hum 'Seduçtoi "'Mestre 
nunca dei-*

sa os vestígios do seu crime.,., ""'""''"""', "'''*
E porque sèmpte" a'" teceita era muito inferior ao qne

se tinha rde-...pagM,;.:\;4i»'§e-em geral'v qne não havia di-
nheirò para todos (o que era verdade), mas que se pa-
garia logo qoe o houvesse (o que era mentira )•, porque nessa
oèeasfáf ?g% A4«I#f;f •'-.e o*!:: Vatódqs , que sabiáo o momento »
e a ©ccasiáo opportuna de serem embolsados, erão o-s uni»
cos , que gosaváo daquellé beneficio. Cora esta certeza com»
praváo coru horrorosos rebates as dividas dos desgraqados ,.
que. m® t^ihá-O àla-rapada- m Meca-, veodiáo" os gênero*
par .preqQs.ss-oíhitaaíes ,-e lesáo enormissima , e todavia erã-a-
pagos,, « embolsados sem perda alguma, á excepeá© d%?
quella,,, que, «offríão na. partilha da presa com oa seus Pro»
íeçíores,,. ';',¦'¦'. -i;- 
7...-- lUw fPfW- t que desgraça .íkíal para hun-s ,,'e outros »
quená-o durasse mais hum » ou dons annos- semelhante Ad-,
,pH.HÍ4ra.-íáo.! se assim fos.se o Patriota Constitucional não
(|f5*ial'-o,.tr.al«l-ho de .fazer -oa longo» - 'ca-leulo*, 

« operações,-
a^||i*B-eticaa 

"da 
sua. Tabeliã ; tudo, se ,.pagaria aos falidos»

fííqí ser preciso faz-er , operações de„ giro,,- e circulação, e a,
4ttje'hpa^' rei«afif» tntre, oi...íifia»-,„ ^laldilo, Dia 8,6 .de Feve-
reWdê Í82'l , f«'viWtes"transtornar o suafq goso de táo
grande bem. Mas., corramos ,lwru .,véo -po» ..aquella scena de
.úliqulílades, n e $xm que, a Providenãa. || nos livrou de h»
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n,a Administração tÉ0*n«rt., tratemos «««««.te âe

Ttmir os erros passados. e evitar m Mmm.
O Tüwoo» Publico tem- dé pagar j _ .

!Q ^despesas correntes das Ires foftas , IMitar, U«l ,

dÍV4T ff«« anlip, , ...» *>««^ 
^^, io,., »n-mn .«Geral do Reiao-vl-nulo , bob*-»»»"*.

guies de 1817 , como *- «««-. "» r,*-»,- 
«.ainda-,"". , ¦.,„, ,1,, e,-ia MíKfp^tftde nesta mj*m » »••.» «¦

Si d-etTt 1"S» r « * r- - —
¦a? e portanto he da mesma aaiwezft.

L OSS-PEZA:«AS 3 FOLHAS.

m?a: £."« í, vsr^t ís
DeW pois «aM-r precipuo das «n as 1 ubhc. F^

«ento destas folhas , visto que teJ » «J^ 
: (kve.ge

tos, necessários fV»*^™^S^l vencido , ¦
pagar o mais cedo possível o qae « aa ^^

Ler com que de ora em Ato* , tíW ^

Lm atrazameoto táo considerável, cooo o q

íté o presente. Ma, he ««^'^ *•
«« amontoar em Dum so 

Jf1^*^^ pkf;^ or-
pregos, e todos acompanbados *g« 

^ fi^/d0 m.
Lidos , ainda qae .ai™ - ¦*¦» «*»° 

^f „ncewm .ittdivi-
sOTro Publico. N.O*«J «•££* 

Rv«had«-irnitifica.

ròes a titulo de servidosi , qi UípreseBtaadü"a
tom F,.. o Ma»-tato. ^ 

' 
ft'„ «l«te !«',„, *-

£ se »" ¦«» a» •»— ?¦*¦*
f£po, o tona útil , «p ser oM«*o>.
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• Fm bahia época , em qne todos¦ os bom Cidadãos m

nmerio em servir a Causa Publica, huns com o sacrifício

da. suas pessoa. , alistaodo se debaixo das bandeiras da

Naeão ; outros contribuindo com os seus bens , tirando de

seos cofres a favor do Estado as quantias reservada» a «oa

subsistência, ou ao manejo do seu commercio; muitos de-

dicando o seu tempo, suas vigílias, seus talentos , sua»

Bruna* , « a sna tranquillidade , todo a bem da grande
Cansa, em qne estamos empenhados, e para estabelecer , e

eonuoKdar a nova ordem de cousas, em huma tal época uai-

camei-iíe os Empregados Públicos he que hao de Ber impa».

3ívciS Espectadores de tfio heróico procedimen o , «em nada

Ltnbuirem para o bem da Pátriaf Nao, delies nao for-

«hum 
"tal 

conceito: despidos de todo o — ,,. ,
animados de hum «dente zelo pelo bem Publico , elles hao

de tombem de bom grado fazer o samfieio de abrir mao

Z multiplicidade doT.en.Emp.ngo., reservando dVntre elto

SÍm rómenía. qne fielmente sirvão, e desempenhem. E. «sa

Sauiçl de renda lhe «era de algum modo indemmmd»

Z o prompto, e exacto pagamento do ordenado . que con-

¦"í ""Quando 
pois -com aquella pradencia, e circunspcc»

cão que requer ão delicada matéria•,- «da parte da Animfc

Sra To se redomr a que cada Indivíduo, tenha hoin aô

SX, X^ ^ á0 Thesouro Publico duecta,

M.faaintaidn , e exaefewnte pago, a fim de qne o nuno

idividno * dediqne inteiramente a emJtopnjffO , ni »

ft**r sa triste necessidade de procurar por outra parte
meios de se -alimentar; Militares
, W Quando o Estado Maior for composto de Militares,

«os temporariamente dos Corpos , em 
^^'CmiS

» serem intuídos a elles , logo que acabem U»

para que forem chamados., sem que o d*toEsteio Maio

forme Um Corpo permanente, isolado, e ocioso, à ex

«.pcáo dos Officiaee Generaes , que for necessário mantei

f avâ o commaiido da Força armada .•
., 3.c Quando forem fiseaasadas eom immkza , e exacu

«• as despesa ordinária , e extraordinárias ái, *

Beiiarticòes Publicas , nenhuma, rn-ím^ "» P^WJ*
iS, nem se 

'paga.* 
sem .«tb.ntieon documen os

Mm , e exnmiMdo» por pessoas nao suspeitas» nem UM

íVssa.-das nota abtíios- : y
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4.** -.Q-uando tentas-; Repartiçóe* T e Ccutadorias ee redn-
girem a bania só, (a do-í hescuro Publico), na qual ha-

já o de entrar todas as retidas do Estado, e da qual ha- -

íáo-de aabir as quantias orçadas pelos seus. Chefes para as
despesas das ditas Repartições , evitando se deste Bioéo ho-

noa repetida multidão de Thej-oureiros, de Fieis , de. fcscri-
-páes, iie Porteiros, de Contínuos, de Agentes, &c. , &e.:"" 

Q,tsando tudo isto se pozer em pratica, as Folhas dos

Soldo» , dos Ordenados, das Gratificações , das Despesas
Publicas, faáo de ser, a meu ver, tão diminutas, e dif-

fereotes das aetea.es . que a maior parle dos embaraços da

Adm.uistraq.-io do Theaouro Publico ba de forçosamente des-

apparecer. . Hum tal passo he tanto mais necessário, e m-

dispensável, quanto he preciso respeitar a Opinião 1 H-büca ,
n«e altamente clama por todas estas reformas.; c sobre-in-

do. em hum momento em qwe-aNaoio he convidada para
abrir as suas bolsas , e para coadjnvar o Thesouro, cqn-

vérn que elia veja , que as rendas Publicas nao sao d».

itrifaoidas imprudentemente , para sustentar Empregos mate» ,
c para locupletar infiéis , e ociosos servidores.

II. Empréstimos Gíutüitqs. - „

•.' O pagamento desta divida, no meu modo èe pensar,
he tio sagrado, que eu o classifico Ioro abaixo dos ahn.en-

«ro-eníes precisóes , provas de hnm p«ro putt otismo , ser-

cirarnto, e o abandono de bum Governo Constitucional.

Todo, os mexes se deveu, destinar, qnanto ser possa , h«-

li q,,L" pura pagam,.,» «• «* 
;'*' 

*» »

exigtnqi. Mas eu a considero tao diminota , qu me P*

Sf não da de consumir grande, sominan do Thasoiiro. -O.

dllhos do deposito são igualmente sagrados , e nao de-

•vera íoffirer deuiora.

¦¦• III. Empréstimos db Juros. -

¦aes cinp -t ,i m 48 urgências do Estado.í

STH i Sou» TuK"»f»r S.™ «uíp. *»



t ao* \

* futuro quando delles precisar , em quanto nao eeíabek-

/como regra invariável , qne o jnro do dinheiro emprei-

T2 íodio Thesouro ha de ser pago religio.RH.ea te , e
tado ao dito embora 0 nBcipai, por.
"" 

n o na Jeios utLLtes para o faser: porém quanto
que nao ha meios su * 

que com as reformas , qne
a«s juros estipulados, parecem he tâo
rt0!"".""",:r'«» «si^ ornas), nâo deixará de ha-
urgente , como as me «ia ^ ^

IV. Divida Antiga.

Es,a divida P7'tr\n£,fmill.dI»P-
, veadidos ao B'».açlo daa «Ig». ü^ P,

da Casa Real , da Marmna BnppriineI»t«i feitos,
toda para Portuga» ' 

J~;e^n^ .do^eioc-Unido , d*r
pa„ armamento das onta Pro^. ^
.expedição do Itio cia riaiA].v 

hmn inimigo fornada-
fronteiras do- Brasil, ameaçadas 

^hmo 
im g

vel; proveniente da viagem de Sua Magesacle pa ,

II'divida supposlo seja HtmMt a rcaj,_j» t»^

do o direito os respectivos Credores , alem

«aturei differente das qne tenho rrfjndo , «U* >« ,

go do Reiao-Unido de ^fa^l, Bmsil , eA^ ,

L PW»'»r/eJ%St7p blicf do Rto 
'de 

Janeiro,

™s sr* o^rrtoiieo *, ^ t w-j *
desse satisfazer com os meios actuae ,J«e 

^
alcance , empregando o ^^^^^^ da Causa'Pu-
liares , e indispensáveis para a «"^'.Hwta 

admissível,
blica, em tal easo a sua solução seria ™™

Porém sendo as ditas actuaes tenda» «*^ 
ordinFariaS

,„lteie„«e. para a, -^^S^itòo^fSL de mate-
(como coofessaO os que tem com Thesouro do Rio de
ria tão importante); ,;como. ha de ° lhe*™r0 

lhe nào
Janeiro tomar unicamente sobre »i hum peso , qne

compete, e náo lhe he possível su*ilent. 
J«J 

P- ^
„e Um lhe .^.".-"^ST^aX.ii «tf*.
8er sempre o inferno , e o tormcn o ao» ^

tiqàoí visto qne apesar de mil tratos que üem
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Rendimento , e; <1e mil circulações , e giros , fia de havei»
sempre hum déficit ; pois não he com 6 milhões de cruza»
dos , q«e se paga toda a divida do Estado por esta Re par-
tieáo, e os Credores todos que estiverem na mesma linha,
devem gosar. do mesmo beneficio? Sollicitar pois por hora
birro empréstimo, ou seja em dinheiro , oo era Seiras., para
«satisfazer tal divida, nao he desonerar-se delia, he só mu-,
dar de Credor; . e se' esse empréstimo he de reais a mais
onerado de hum juro , longe de a diminuir , a. vai áug-
mentaado cada vez mais , e portanto procurando novos em-
fearaqos ao Devedor. Se acaso he possivel sppücar alguma

quantia para amortisação deste -empréstimo. ou para o pa-
gameato das letras., i porque se gáa appíiea -antes essa
mesma quantia para arnortisaqáo da própria divida , poa-
pando-se o juro, que ella náo vence? Maa senão he pos«,
tive! fazer puma tal applicaçáo, e he forçoso pot^ falia dp-,
meios suspender . o m® 

'pagamento', 
proceda o Tbasaurp

Publico do Rio de Janeiro ao exame, e. liquidação dessa•
divida ; dê aos Credores legítimos , e antbeaticos títulos ,

que elles possão, QU guardar, on negociar, como melhor
lhes convier; eoilicite de quem competir,,« procure ©Mer

os meios de. satisfaaer tal divida , visto que ella teve on-

gem pela sua Repartição, e he da sna.hopra fazer boina.
tal diligencia.'• O* Credores, que forem rasoaveis , e py«-,
dentes farão justiça a esta medida , qwe não. he «sao teu»-,-
«oraria-, e fiiba das circunstancias actaaes, % visto qne-,
elles'tiverio suficientes lucros na venda desses objeclos, e5

gêneros, que o Estado lhes comprou, eoiTtao alguma pe-

quena demora , com a certeza do sen embolso , po18 quer
o Estado náo morre , nem ha de falhr de bens. ^

Os meios para satisfazer toda essa divida, nao podem
ser outros, senáo a concurrencia , e cooperação de totos

as Províncias do Reino Unido (ou a<> twaos do »<*£"'

Brasil, se'o de Portugal, o náo poder ffcer.) WW^
ns suas quota* partes, proporcionadas as suas *«^a**»'

e forças pecuniárias. Hum Estado pão se pode «ante-um,

meios , esses meios são as. Rendas Publicas, que todas ai

partes da Monarchia devem melter em conironifl , para a,

sua manutenção, e despesas geraes : he em ° Utl° .
ciai , de que nenhuma Província se pode isentar ,se qw

7(er sinceramente formar baioa Naçáo grarni*;, fíSèeí
respeitável. E quando o, Poder Legislativo tiver«*M™

do huma conaignasão regulai das dita* Providas, a oi»*
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i«. Anta. nossa apresentar ao Thesouto
jtwta c,f » 

^"^afundo seguro, e disponível ,
Pnblico do R«o de Jau mo num a 

^.^ eQláo
80{ScieDt9 para a solu ^Ã e sanccionado pelo mesmo

Poder Legislativo te» lagar ^ milhões
rtito Towonro hum 

^P^^re for mais barato, e ntil
de crozado. (aoose lhe convier, e »r op8ratiôes

â Nacio) para de hnm go pe ^^iro de eootaío a to-'
de giro, e ^eukeao nj« applicando. eues
do., ou á maior 

J. 
do38J 

rfiferk1o enpre.tia,o. E esta
fandos para a airtortwaçao &üm de 24
operaeao ( q«e -J P°J«£ »*to 

do .Patriota , e certamente
nezes , a que chegao as leu a extlw>
Mfes de |2 annos, qne he preciso "? a0 

The„-

souto Pubhco d« Kio deJ«e»o q ^^ meM Am4..
rrádito ,'reputação , e coniiaut,*-

J£ , sio Casteilos em He-paaha. ,

• fenhòres .Redactores, apresentar no seii
Qneirão pois , 

J»»«" íLrtameatos para acudir »
Periódico também • estes meus a^ i 

^^ ^
Thesowo Publico, **m°Jlm^TZéòí*. Não pertepdo.
«onstitocioDalmeote , do 

^°^™\^ que M.acrodi-
qae.el.es sejáo veria des Evangeh^a 

^n 
.

IM com fé implícita: apenas; eaoj» fei|^

acertai , e não dar passos em falso, ape

engenho , e arte. p„hUco sensato, e'do* Agen-

tes da Administração , que tem as g QU.,
a «ai. authentica prova da ««na b£ tt^ 

^ ?
ttos os desaprovarem , dwJJ*^tive pwsadoiW

Ao erâo acertados-, mais habeui, e a- fi|bldwejado,

B. ™b.,iiii>râó «*» . .«¦££ * 
forera dignos de ai-

ficarei contente. Mas se pok &™™ , m praMr será
«a* eonlempiaçâo , e M»*"*»"01 ' 

^ dft Uha cara
lunplelo por haver cooperado para o bem ünido<

e para a manateaeao c 
^ ^ Svsíema que foi sempre o

dadeiro- , e oao -»lla80ll° : "*! :arad; a Con.tòtweflO..



vencida da $«a Epígrafe =s Redíre sií nefas t;,' do que este
seu Amigo, e constante 

'Leito»* -'-."¦'

J. At Lm ... '-.'t

Rio de Janeiro, 28 de'Fevereiro-de J&22. ¦ 
'V-!

I)MW»r«»»,»*'"'^^>';"'^í-.v1.I<i

¦¦',.-'' •;<:' : -j Sli'g. Redaeíoreg» -

Queíráo -publicar, este Projeclo., á ver se agradava©.
Governo , e'ao. Publico,, Se aquelle o pozer era execttqãp,
este colherá, ás'sua» vantagens; e sento agradai*,appaje*
cera talvez oiitio.melhor, cdntectaiido-aie ea com a gloria
de o haver ..lembrado-.. _. .?-:•..,.,,

Ham Executivo mm a.'confiança pnblica ,-no centro
do .Syslema" Constitsicitmal'., he teia» idéa- chiaièrica, e"ab»
aokiíamente fugitiva. Todas a» vezes que o Cidadão ifâó
esteja bem capacitado de qae fie necessário obedecer ao Go-
verno-, para namater 11 lega a ana própria liberdade, a sua,
propriedade , vida , e fortuna •, baldados serão es mais ener»
gieos esforços do. Governo, qne só á força o poderá con?
vergar, He logo de sumiria importância q«e o Governo se
ííecídâ entre estes dois 

''extremos — Força , on Coafiança »¦ :
aprimeira*, íóca ao Despotismo, em cnja presçnq-a et-nura*
decem as -Leis ;. a «- seguada aoLiberalismo,. em que a Lei
só falia •, e o Cidadão, por esta condemnado , náò pôde ,
ainda que qneita , inerepaf o Governo , de quem só lhe
fíóde porvir algum» condolência.

jE como obter esta coafiança? Descobrindo-se , empct-
«liando «'hnma mão a Lei, e n« outra a Vara. Se me não
engano neste .mtto .üacioeioio , espero -que náo será. apedre*
jado o seguinte

? FROJECTO PARA HUM WARIO PO GOVERNO
DO BRASIL,

t 
':¦¦. 

,-i 
'-• i 

:"" ,..-'¦--'- 
' 

¦'¦''¦'¦ - -'-' 
"-¦• ':,>' ' "' '"

AUTIQOS.

*' "í I. .
¦ Sabir® «ate Diária em todos .os dias de trabatte.

n. ...
«--Kio.-tará folhas , nem nateriaà certas : o. dia decidirá,.-

2f 3
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III.- Á',\ .' 
'

Por obrigação sô dará huma folha.

IV. *' ' ' 
, •'

rTWwUw , Portarias , Ordens , Edito» , Proclamas *
l^eys UecreTOs* ri» 'j Lisboa ,-¦ assin»

como coo.itedus o- 
^^ toaes Financeiros, H«m

*Mn5llk Xs Povideudas Comnmrcim, Agronômicas*

S,rt-X«mA?H* ***¦*¦ '

Sendo «ia. *,u «'-.ai.' ***»• --*«-* 0S

indicação. ..-..' •'. v ' " 
,y| '.- -. ;

O «.abo da ..ri* f^fj^ %£ I JS
«jne.ppr, elle se possa guiar todo o nome »

'.'*» Tiibunaesv 
'. .-• '.v'".-, ,' ,-'¦'¦-'

Lm Official , que les^üe* á «ma •**«.«* 
,

SSf^S^rÍaSr:» Correi» o. Wa«-
exemplares. '-"'*' 

'

ir* ¦ j». nrovideocias <Ja«
Paw qtie se extermine ^«^fâilum **»»*«•

d», tedas a» •Ca«ara». 3 Fs>bnstas» «f^f» .^ Mrticn,a-
m>s', toniaráó este Diário, *^\X«" iSttondemto fio!B- VlsU cSSTi. Go" «^H.» '« ««-*-
eeu vaw>r aesi* vru«.uc
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XI.
âng Redadores se assignará , pelo menos müz princípio,
rv^tifif^eáo i correspondente ao trabalho e despesas que

Ír"eCheX. e ,J n»lt»t. *«<*•
',. 'XII.

Caso faltem os indicados Assumptos, lançar-se-ha tnio d&

eousas uteia adaptadas ao tempo, c Sugar.

XIII.
Os Assigoante^ darão por mez , em b^ casa , . . . 1000 réu,

Os aáo Àasigwmtes ^ por íblha ........ v ... ou »

Reflexões
" 

„, Pm 9A HO N.° II. EXTRAORDINÁRIO ,
Continuadas da Pag. Z4 do r*. 11.

PUBLICADO SAPBADO 18 DK MAIO.

' 
Coroou em fim a Commissão Especial a na 1oor« «

inconcludente arenga com o »¦» "^co* 
^ Ska

com a mais insultante desculpai leawosi .-tesi-J

J^ns Acíos do Governo, *^^>Z^*£
envenenou , taes sáo as 

^^f^ZTZ1 íaoto
pas para o Brasi , de Agentes W^« 

^ im trá
lhe, pooge o remorso dos máos 

^« ereffi: aindffi
feito , que elles mesmos 

J^JW^<£" ixa8 , aáo vera*
chegado), como senão amargas a no 

^do em mais de Imm cathaiogo de_ D«P™ ' 
e digBÍ»

)*«, sd Brasileiroraoemjnna feJa a« 
^

«mu Officiaes do Exercito f 
®*ftiJ 

£" £ esta Pro-

moção consultado o Geueial Vw te Capií** ?
que,?1áo:-soffria qa* fl^Amen«»»«* «»i»í j AbrU
Proraétten o Congresso .pelo sen "JP"1® 

do íobre «'Solo
de 1821 ( verdateo Pomode^^l Pátria aos
Brasileiro; o honroso titulo de rw_ 

^ g„g.ema Cons-
que concorressem parado esjahewmV-W. ¦^ de
titncional,, o Corooe Manoe «£ w^ 

^ ^
parte uw euccesso» do dia iu ui aquelle «°-*.ún„ „ |>n«th d» 

' Brigadeiro a que v c < 
„,„-. tu-'iodo"? o

9tro6 , e o -çomniandü <**¦ • toW>*- *



f>ovo *, ma* preferio-se-lhe " 'Madeira 
„ até imúo-m hisma

sutiràidâde-' dé .Posto ao terior á daquelle; Madeira, que
foi õpposto ao negocio, qtie tanto se desejara. ... E ai»»*
da. , se os nomes que encheu,- as listas - dos Despachado*
arrebatassem a nossa admiração pela justiça da escolha ,,
pela 

' capacidade, e bem publico merecimento dos que se
émpregaváo, m Brasileiros occHlfariáo a «na dõr em lutei
modesto silencio ¦ , porque, em fira-era isto em beneficio da
Nação , e para estimulo de todos. Mas , Grande- Deos !
Madeiras, Veríssimos, &c.., &c Desgraçado Brasil!!.! Se
aa lista dos Diplomáticos víssemos Peoate» esperiaièntatlaa
ne. manejo do» -Negócios" Publicos , o respeito faria-. ,p*a*

*as nossas queixas. Porém - Matinais ~ Thomazes .-«&e.|f&c.!.!!
E sobre indo isto ainda dker-se que st o Governo rifo eo-
nhecia os Beneméritos àp Brasil e= he de certo juntar o
eecaraeo á injustiça.-' Saiba o Marido por confissão «oieime

4os Membros da CoramisBáo. Especial , que em menos ste
Iium anuo o Governo. de Portugal perdeo b letabranea dè
que havia conhecido ..nò: Brasil pelo -espaço de 14 .a caos !
Respoudáo ingenuamente ps nossos Leitores , qual sorte es-

perava 
'os•'MiMtaws, é" kiíteratos Brwítelfqb * _» se passas»

«es» mais alguns annos, «ou -se já tivessem entrado parado
ilinfetario «jeitos que tranca esüveráo no Brasil!..-., «ia»
bem vingados principiamos a ser, porque se por lin ta lado o.
•Brasil repelle» m novos Pretorcs, ¦ qae tanto malteiis feito-,
em-algumas das- suas Provincias. por.outro lado Vieira* i
Petersbnrg , Hollanda , Berlim , Nápoles , e Turim ( «vera
mi fama) recusarão aceitar os cotos CMthelereagr, NeMel-*.
rodes, c Metteraiehs, que para o serem ,- aada mais mes
foi preciso, do que ser parentes, on Amigos de algnas. .be-
«íiores Deputados ,¦¦©**- de alguns Senfeorfis _4iis._stw.s tle Esla»

fi03SfíJ*tUR»SE-Bl. )

Fim í>o Primeiro Volüms.

Bio *m Janeiro. Ni Tí*©e. m JHor. B GàMEZ, _S2k
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