DEFEZA DE PORTUGAL? #
N .”

Nos fuimus fortes ; et nos modò sumns ; et nos aliquando erimus.

Que he o que pertendem

oí

Pedreiros na Chegada do Senhor D . Pedro
á Europa f

EKTENDEM fazer em Portugal outra Revolução, em que o Nosso Augusto
R e i, o Seulior D . M i g u e l , seja desthronado, privado da sua natural liber
dade, e castigado; depostos dos seus Empregos, presos, e mortos lodos os
que O reconhecerão Rei; depostos, presos, e mortos os Procuradores dos
Tres Braços do Estado, que dísserão, e assentárão que o Throno de Portu
gal pertencia em Direito ao Senhor D . M i guel ; confiscados os bens de to
dos, os que tomarão parle, cooperarão, ou derão conselho, e favor para es
te legal, justo, santo, e necessário Reconhecimento; como igualmente os
de todos, que posteriormente fizerão algum acto demonstrativo de adhesão a
estes principios de Legitimidade ; perseguidos finalmente, e reduzidos á mais
miserável oppressão todos os que não derão positivas mostras de adherencia
á Rebelliâo. Pertendem por tanto, assim os Malliados soltos, como os Ma
lhados presos ; os Rebeldes, que estão na Ilha Terceira , como os Trahidores,
que se achão alapardados em varios Paizes da Europa ; todos estes Pedrei
ros, Malhados, Constilucionaes, e Revolucionarios p>ertendem tomar para
s i, e occupai todos os Cargos, e Empregos da Nação Portugueza; approriar-se os bens , fazendas, e riquezas de todos os que adherírão ás antigas
eis da Monarchia; cevar em fim livremente a sua vingança em todos os
que concorrerão para o seu exterminio, castigo, prisão, e perseguição, ou
escrevendo, ou fallando, ou denunciando, ou testemunhando, ou autuand o , ou julgando, ou de qualquer maneira cooperando contra elles. Tem es
tes malvados decretado tres mezes de anarchia para assassinarem por todo o
Reino a seu bel-querer! Tremo de o dizer, e a penna difficultosamente se
move para publicar neste papei os Decretos, Planos, e Projectos formados
nas Lojas M açónicas, e nas Cadeias. Eu não improviso, uem invento; se
não posso apresentar as cópias fieis destes Decretos de vingança , e de mor
te , os Pedreiros sabem que eu não minto. Desengano pois a todos os Portuguezes: podem dar o ultimo adeos ás suas fortunas, ás suas familias, aos
objectos mais caros do seu coração, e por fim á sua existencia, se chegar a
estabelecer-se em Portugal o Imperio da Malhadice, ou seja com o nome
do Senhor D. Pedroj ou com o nome da Senhora D. Maria'da Gloria;
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nesta espaiitf>>n , e horrenda liypothese nâo ha cm Portugal quem ponha
hum teriAo ás paixòes dos Malliados ; nâo ha quem suavise, e mitigue o seu
furor, e sêde de vingança, de sangue, e de morte: nâo reservou Deos para
este século das discordias, e das desgraças a huma Sancta Isabel, Anjo
da Paz, que no seu século fez embainhar a espada dos que ardiâo por destruir-se; então ainda nâo havia Pedreiros em Portugal: ás discordias fomen
tadas por Pedreiros nâo dèo Deos outro calmante, outro termo, outro fim,
que o acabamento, a extincçâo, a morte dos mesmos Pedreiros. Este sécu
lo produz sómente as Semiramis, as Herodias, as Helenas, as Annas Bolenas, a s. . . : essas mesmas Senhoras Malhadas, únicas, que tem cabimento
com os Pedreiros, e que poderiâo mediar com elles a favor da indulgencia,
do esquecimento, e da humanidade, sâo as mesmas, que lhes inspirariâo maior
crueldade, mais vasta carnagem, e matança. Saibâo pois os Portuguezes, e
nipstiguem hora este aviso, que ps Malhados, que estão na Ilha Terceira, ps
que estão dispersos ]>or varias Nações, e os que estão presos, tem votado á
morte a tolos os Camaristas, Conselheiros, Ministros, e Criados do Nosso
R ei, o Senhor D. M iguel I ; a todos os Excellentissimos Duques, Marquezes. Condes, Viscondes, e Barões, que tem feito serviços ao Nosso Le
gitimo Rei; á todos os Senhores Generaes, Brigadeiros, Coronéis, e mais
Senhores Officiaes, que positivamente baterão, e desbaratárâo os Rebeldes
do Porto; a todas as 1’ropas, e a todas as Classes, que estiverâo emigradas
na Ilespanlia no começo da grande empreza de collocar no Throno ao Nos
so Augusto liei; a todos cs Desembargadores, Juizes, e Magistrados, que
julgarão de morte a algum trahidor; a todos os Procuradores dos Tres Bra
ços do Estado, que pela sua propria letra assignárâo o mais glorioso Assen
t o , que se lavrou em Cõrtes Portuguezas, qual foi restituir o Tlirono, a
quem em Direito pertencia, e a quem fòra delle esbulhado por huma facçâo
usurpadora de toda a Legitimidade; a todas as Testemunhas, Aceusadores,
Deiiunçiantes, ou que de algum modo concorrerão para morte, degredo,
confiscação, ou padecimento de algum Rebelde; finalmente a todos os Em
pregados Militares, Civis, e Ecclesiasticos, que mais se distinguirão pela
su^ adhesâo á Legitimidade. Eu sei que, alem desta immensa, e horrorosa
matança, realmente decretada, e ate nominalmente votada pela chamada
Regencia da Ilha Terceira no anno de 1830, communicada no mez de Abril
do mesmo anno a todos os Malhados presos nas cadeias deste Reino, e por
elles muito applaudida , também está decretado hum dia de carnagem , e
massacre sobte todos os Soldados da Guarda Real da Policia de Lisboa, e
1I9 Porto, e sobre huma multidão de Regimentos de Cavallaria, Infanteria,
o Caçadores, dos quaes agora me nâo lembra o número, se bem que estou
<Trto de que sâo quasi todos, entrando nesta conta muitos Corpos de Mili
cias, separando antes dos Corpos, dizia o Decreto, que eu vi com huma
Rubrica do ex-Conde de Villa Flôr, os seus Officiaes, e fazendo conduzir aos
Soldados sem armas, como para huma revista de fardamento. Na Ilha Ter
ceira tcm-sc feito o Mappa nominal de todos os votados á morte, o qual
Mnppa se accrescenta qiiasi todos os dias com as noticias, que para ahi lhes
mandão de Lisboa , e do Porto; eu pude vêr, e vi por horas, em Lisboa es
te iinmcnso livro dos mortos, e os ditos Decretos, que haviâo passado a
mãos d’hum Malhadâo; e tive a casualidade de fazer esta achada entrando
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eirt sua casa a vér l)um seu liospede, em occasiáo que os dous estaváo au
sentes, estando alii sómenle huma moça de todo o serviço, que nao suspei
tou de mim, pelo costume em que eu estava do ver, c examinar livros, ü
papeis em ar de curiosidade. Soube enlào como também estava decretado o
roubo, e o incendio de todos os Mosteiros, eConventos de Portugal ; o rou
bo de todas as Igrejas, e Capellus, com a proscripçào de todos os Religio
sos, e Religiosas, e com o exterminio, e perseguição de quasi todos os Parocbos, (notei a relação dos privilegiados, e erão muito poucos) por se ter
cantado, solemnisado, e pregado nesses Mosteiros, Conventos, Igrejas, e
Capellas o desbarato da Facçao Rebelde do Porto. São estes os destinos dos
Porluguezes nas mãos dos Pedreiros, escudados com os nomes do Senhor
D . Pedro, e da Senhora D. Maria da Gloria ! ! ! Reunâo-se pois os Portuguezcs, q\ie amâo ao seu R e i, e que nelle amâo a sua honra, as suas for
tunas , a sua segurança , e ns suas vidas; e já que não ha classe, estado,
sexo, e idade, que não esteja votado á morte, á prisão, á desgraça, á po
breza, e á indigencia, reunâo-se todos, grandes, e pequenos ; Nobres, e
Plebeos; OlTiciaes, e Soldados; Empregados Civis, e Militares; Seculares,
e Ecciesiasticos; reunâo-se todos, porque estão proscriptos todos os que derào algum signal de ndhesão ao seu R ei, o Senhor D . M iguel I ; e , salva
sempre a sua Preciosíssima Pessoa , sc os Pedreiros ousarem apj)arecer em
cam po, ou venha com elles o Senhor D. Pedro, ou a Senhora D . Maria da
G loria, ou ambos dous, respeitando sómente estas duas vidas, caiâo so
bre todos os Pedreiros, de qualquer classe, estado, sexo, e idade que elles
sejâo ; e nâo se ouça jámais outra voz senão união, firmeza, valòr, e vamos
a elles com unhas, e dentes. Desfaçâo-se por huma vez os Porluguezes dessa
cáfila de inimigos do genero humano : espatifem-se esses infames Revolucio
narios, se nâo querem, depois perecer ás suas inâos, mãos que sómente
manejâo barbaridades, horrores, Irahiçòcs, crueldades , e sacrilegios ; hum só
nâo escape vivo: nâo descancein a artillicria, e a fuzilaria de atirar, nem
as espadas de cortar, nem o cacete de malhar, em quanto houver hum só
Malhado vivo ; nâo se lhes perdôe, ainda que o peçâo, porque os Malhados
nâo pedem perdão senão para fazerem outra Revolução. Vejão bem os Portuguezes que a cousa não lie só com E lR ei, o Senhor D. M iguei. , he com
todos os que o jurarão, os que o servirão, cora os que lhe obedecerão, com
os que fizerâo donativos, ou emprestimos para as suas Tropas, ou para as
urgencias do seu Governo; he com todos: a Causa não he entre Irmão, e
Irmão; he entre Realistas, c Constitucionacs ; lie entre Portuguezes nâo
Pedreiros, e Portuguezes Pedreiros. Se estes irreconciliáveis inimigos fizerem
hum desembarque em Portugal, como tentâo, e ameação de fazer, vejão
bem os Portuguezes o que fazem; escollião, ou matar, ou morrer; ou sal
var-se, ou perecer; ou a liberdade, ou a escravidão, e escravidão com mor
te , com deshonra, com ignominia, com pobreza, com miseria, e finalmen
te com fome. Nâo ha que acreditar em amnistias, em conservação de Em
pregos, de Honras, de Títulos, e de Propriedades; em paz, em perdoes, e
em esquecimento do passado : eu sei que tudo isto se promette cm nome do
Senhor D . Pedro, e da Senhora D. Maria da Gloria; mas também sei corti
toda a certeza qne os Malhados tem feito juramento nas Lojas, e nas Ca
deias de exercerem a vingança, a carnagem, o massacre, a morte, e o rou» 2
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bo; (le desempregar a todos, de perseguir a lodo*, nâò ftcando isentos
desta devaslaçào, desempregação, e perseguição senão os Malhados ; e todas
estas barbaridades tem elles jurado de fazer em nome do Senhor D. Pedro,
e da Senhora D. Maria da Gloria. A’ierta [>ois, Portuguezes ! Eu sei que
para illudir os Povos, os quaes sc armão espontaneamente ao primeiro grito
de Constituição, e ao primeiro toque do Hymno Constitucional, para degolar
a todos os Constitucionaes, se os Chefes lhes não fossem á mão, querem os
Pedreiros proclamar absoluto o Governo do Senhor D. Pedro, e da Senhora
D . Maria da Gloria: e effectivamenle, se esse Governo podesse estabelecerse, elle sería nos primeiros mezes não só absoluto, como tyrunnico, e des
pótico : debaixo desse nobre titulo de
Absoluto = querem os Constitucio
naes, e Pedreiros exercer o roubo, a vingança, e a carnagem ; mas passa
do esse espaço do absoluto imperio da matança, a Constituição seria outra
ycz dada, c seria mais liberal, digo, mais impía, e desorganisadora , que a
de 1820, e a de l'826 ; mais, Ivei de dizer a verdade, porque a se i, mais
subversiva da Sociedade que todas quantas Constituições, e Projectos de
Constituições se tem forjado, depois que os Pedreiros começarão a allevantar as custas; e tudo seria feito em nome do Senhor D. Pedro, e da Senho
ra D. Maria da Gloria, (desgraçada, e inrvoeente Princeza do grandemente
infeliz Pará ! ! ! ) para o Senhor D. Pedro apparecer nos dons mundos o
Principe mais inimigo dos Soberanos, mais adversario á Realeza, mais se
duzido, e trahido pelos Pedreiros. Eu sei que nesta Constituição, que po
desse apparecer, depois da devastação dos Realistas, e Chrislãos Portugue
zes, a Religião de Jesus Christo Senhor Nosso seria proscripta por inimiga
do Senhor D. Pedro, ou dos Pedreiros, que se acoberlão com o seu nome;
(]ue a Igreja de Rom a, Santa Catholica Apostólica, única verdadeira, seria
tolerada sómenle por huma geração; e que o P ap a, Presidente da mes
ma Santa Igreja Catholica, Vigário, e Delegado de Jesus Christo, seria
despresado, e não admiltido em Portugal, não valendo a Sua Santidade a
sua curial acquiçscencia aos conselhos dos influentes nos Gabinetes Europeos.
E is , Portuguezes, onde pertendem chegar em Portugal os Pedreiros de Por
tugal , em nome do Senhor D . Pedro, para dar comêço ern Portugal á
destruição das Monarchias, á extineção da Igreja, e ao imperio dos Atheos.
Eu sei que o Senhor D. Pedro, ou em seu nome, se tracta de exercer a
carnagem sobre os Portuguezes, não pelo crime de serem Realistas, porque
ainda na Europa se não forma crime á massa da Realeza, mas pelo facto
de haverem adherido aos sagrados principios da mais certa Legitimidade,
da mais notoria Justiça, e da mais evidente, e urgente necessidade na Le
gal Acclamação, c Reconhecimento do Senhor D. M iguel em Rei de Por
tugal. i'bi sei que o Senhor D. Pedro, desesperado, e com razão, de ser arjojado do Brasil, e assanhado por outra parte pelos Pedreiros de Portugal,
tem delcruiiuado não perdoar a hum só Portuguez, que houves«e seguido
a voz de = M iquel Rei. = Se assim he, dirão muitos, Portugal fica
despovoado ; não póde pois ser tanta a matança ; a alguns se ha de
perdoar. Portes erpd^iros 1 Pu sei que se tem decretado povoar Portugal
dessa immensa clntsma de Emigrados, Transfugas, Rebeldes, Truhidorns, e Descontentes da Europa, para, depois de soltos, como queria Lord
Canning, darem eUgs cabo de lodos os Soberanos da Europa, ou elle»

'( & )
'sejSo, ou não Legitimos j e tudo isto quer fazer-se em nome do Senliqr
D . Pedro,
Ai de t i, Jerusalem ! Ai de ti ! Ai de ti ! gritava em Jerusalem hum
homem havido por doudo , alguns Inezes antes desta famosa Cidade ser sub
vertida, e incendiada, e a maior parte dos seus habitantes ser entregue á
morte pelos Romanos seus inimigos; castigo, que fòra antes profetizado pe
lo Divino Salvador, pela cruel morte, que aquella Cidade havia dado a to
dos os Profetas , e Enviados de Deos. Eu bem sei que Portugal, defendido
pelas Cinco Sacratissimas Chagas de Jesus Christo Nosso Deos, e Senhor,
não tem ainda incorrido na execração de hum Deos, em quem crê, em quem
espera, e a quem ama; de hum Deos, a quem tem otfendido por fragilida
de humana, não por maldade systematica, mas a quem invoca com fé vi
v a , e verdadeira; eu sei que a totalidade da Nação Portugueza se não rebellou jamais contra o seu Legitimo Soberano, crime, que impelle a Deos
a entornar o calis das desgraças sobre os Povos rebeldes ; • todUvia, á vista
dessa numerosa horda de impios Pedreiros, e de malvados trahidores, que
não tem cessado de conspirar contra D eos, e contra o seu Ungido, que o he
em Portugal o Augusto, o Virtuoso, o Catholico Senhor D. M i guel , a
Quem Deos trouxe a Portugal, por mar., e por terra ; salvo de tantas ar
madilhas, como a Facção Maçónica lhe preparou por mar, e por terra, eu
temo que a ira Divina tenha lançado mão do seu flagtdlo para castigar jus
tos, e peceadores, a estes por impios, e áquelles por não terem a estes
aquelle odio figadal, que deve sempre ser conservado, nutrido, e augmenta
do contra os que não querem Deos, nem M i g u e l : por isso eu não posso
deixar de gritar com todas as minhas forças, e praza a Deos que este grito
se ouça em todo Portugal:
Ai de ti! Ai de ti ! Ai de ti, Portugal, se segues o nome do Senhor
D . Pedro! Ai de vós ! Ai de vós! Ai de vós, Portuguezes, se acreditais nas
promessas, e palavras dadas em nome do Senhor D. Pedro; se faltais aO
voluntario, legal, e Santo Juramento de fidelidade, de obediencia, de leal
dade, e de adhesão ao Enviado de Deos, ao Ungido do Senhor, aò Senhor
D . M iguel , vosso R ei, vosso P a i, vosso Irm ão, vosso A migo, vosso Bemfeitor, o Anjo da paz, e da salvação, o Protector da Virtude, e da Reli
gião ! Portuguezes! Vós não tendes quem vos salve, senão Deos, e M iguel l
Eia pois, juntai-vos a Deos, e a M iguel , e defendei-vos valorosamente-,
se fordes atacados dos inimigos de D eos, e de M i g u e l ! O nome de Pedre»
se proclama sómente para exterminar a Religião, a Soberania, e a Nação
Portugueza: não existão pois todos os que appeilidarem a Pedro R ei, por
que deste nome abusão para estabelecer o Reinado da tyrannia , do despotis
m o , da vingança, da anarchia, da morte, da impiedade, da irreligião, do
Athéism e, finalmente o Reinado do Anti-Christo. Portuguezes! Viva Deos!
e Viva M iguel Rei !
Aqui chegava eu com estas linhas precipitadamente formadas, sem con
certo, nem erudição, porque nem esta lie precisa, quando fallo o coração
cheio de sentimentos affectuosos á Religião, e ao Rei; e reflectindo' sobre
os gritos de lamentação, que acabava de dar sobre os•Portuguezes, se se
guissem a voz do Senhor D. Pedro, me pergunto a mim mesmo: Estarei eu
, doudo j como aquelle, que gritava sobre Jérusalem ? Soltar-se-ha contra mim

alguma pedra, que me tire a vida, como n elle? Não importa, me respòn*
di a mim mesmo; eu sei que se este Escripto se publicar pelo prelo, sou
assassinado; estou pore’m preparado para a morte: se algum Malliado me
assassinar, o ultimo fôlego da minlia inútil existencia acabará nestas vozes:
= Viva D eos, e Viva M iquel Rei ; = e sei que Deos me ha de premiar
jcom a immortalidade mais gloriosa. Eu não brinco; sou Calholico, e que
j o morrer como Catliolico em defeza da Religião, e de M iguel Rei: não
temo pois o assassinato: neste momento volto os olhos para hum dos lados
da banca, ou mesa, em que estas cousas escrevo, e vejo alli o grande Ca
cete, o flagello dos Malhados; volto os olhos para outro lado, e ahi vejo
lx)m número de espingardas para m im , e para os que vivem com igo, e lo
go digo : Eu não morrerei sem me defender vigorosamente ; a força o deci
dirá; e depois morro contente. Havia neste instante largado das mãos a tos
ca penna, e ía a pegar do vencedor Cacete, e malhar em todos os que appellidassem a D . Pedro R ei, quando volto sobre os meus passos, e digo:
= Alto! Que he isto! Ninguém apparece armado por oral O Senhor D . MicuEL vive felizmente, e Reina pela Graça de Deos! Elle he o Rei ! Elle o
■General! Elle Manda! Obedeçamos pois; não perturbemos a paz pública;
conservemos-nos firmes, e seguros: ao Realista convem estar immovel, em
quanto ElRei nao manda que se mova, estando ElRei fóra de perigo. Socegao-me pois estes imperiosos deveres da obediencia; e tranquillo como de
vo estar, em quanto as Authoridades me não mandarem, ou em quanto os
Malhados se não apresentarem cora armas, torno a fazer-me outra pergun
ta : Haverei eu faltado ao respeito devido a hum Irmão do meu R e i, e Fi
lho de quem foi Rei ? Longe de mim tão horrendo crime, não só por medo,
porque o não deve ter alguém quando defende o seu R e i, mas por conscien
c ia , porque todo o que preza a profissão do Christianismo deve respeitar os
Principes, ainda que sejão discolos, e tyrannos, em qualquer P a iz, em que
elles reinem: assim o ouvi varias vezes ao Parodio da Freguezia, em que
v iv o ; e eu sou mui submisso á voz dos Parochos, se elles não fallão em
Constituição, nem em Pedro Rei. Eu persuado-me haver tractado com mui
to respeito o Senhor D . Pedro, e assim o havia promettido, e não sei fal
tar ao que prometto, imitando nesta parte aos Porluguezes, que guardão
palavra de defender o seu R e i, eSenhor D . M iguel I : eis que, quando eu
znenos o pensava, chega ás minhas mãos o Desengano, Periódico Politico,
e Moral do Padre Jose' Agostinho de Macedo, N .“ 2 5 , que he o único Im
presso, que vejo, e pago, pois eu não tenho, nem posso manter outraCorlespondencia de Lisboa, que a de hum A m igo, que por caridade me diz
todos os Correios = Vive o Senhor D. M i guel , = que he quanto me basta
pora eu viver, o qual Desengano pedi eu ao Parocho desta Freguezia lesse
aos Freguezes á Estação da Missa Conventual, e elle me disse que o leria,
se o seu Auctor, podendo amainar as velas da sua vastissima erudição, fi
zesse mais populares, ou aldeões os seus bcllissimos Escriptos; e , como di
g o , lendo o dito N.° 26 do grande Desengano, acho que eu tractei com
muito respeito o Senhor D. Pedro, e que na effervescencia da minha fideli
dade pelo Senhor D. M iguel Rei; da minha adhesão aos Portuguezes, que
o jurárão , e reconhecerão R ei; e do meu odio (ainda he pouco) justo, le
g a l, religioso, obligatorio , christão, sanctissimo , e necessarissimo odio aoi

impíos Pedreiros Livres, e aos rebeldes Malhados, só a estes tracfei de peo
n a , como elles merecem, e nào de Cacete, porque me não apparecem , nem
conve'm á boa ordem.
Porem agora, ó Portuguezes! agora qué he certo que o Senhor D. Pe
dro, obrando de acordo, e concerto com os Pedreiros, ¡)rocura fazer a
guerra a Portugal, já sabeis quem, e qual lie o vosso inimigo: lie o am
bicioso Absalão, que se revoltou contra seu Pai , e liei David , e accendèo
nos seus Domínios o facho cruel da guerra civil: lie o cobit^oso Roboão,
que impondo aos seus 1’ovos gravames, que elles não podiào, nem deviào
sopportar, deixou de reinar sobre elles: lie o dementado Ksau, que por
huns poucos legumes traspassou os direitos da primogenitura ao virtuoso
Jacob: he o que arrastado, ou seduzido por huma matilha de estúpidos, e
malvados, abrió sobre o Portugal, o solire o Brasil o abysmo de huma ban
carrota universal, que tragou todas as fortunas, e assolou, e arruinou to
das as familias: he o que em nome da l.iibordade deixou organisar tuda« as
tyranuias, todas as Iraliiçòes, e toda a immoralidade : he o que com o noine da Constituição lem perinitlido a mais execranda anarchia, e fez mais
pesados os duros destinos dos dous Hemisferios: lie o que usurpou asen
Pal o Patrimonio, que llic ficára de sens l ’ais, e AVÓS': be o quo fez a des
graça de Portugal, c do Brasil : he o que introduaio o o d io, e a discordia
entre Povos irmãos, e amigos : he o que foz guerra a seu P a i, e aos Portu
guezes: lie o que governando no Brasil, servindô-se dos Bra-iloiros revolu
ciónanos, Iraclou alii os Portuguezes como se fossem escravos j ou seus
inimigos: he o que, depois da morte de seu P a i, tomou o titulo de Rei
dos Portuguezes, para acabar com os Portuguezes: he o que assignou a;
Carta Constitucional, pu esse Passaporte , e salvo-couducto universal da im
piedade, e da Irabição, para introduzir entre os 1’orluguezes huma anar
chia, que parece não ter fim,: lie o qiie arrojado do Brasil por insopportavel aos mesmos Gonslitucionaes, qne não podiào levar a preço seu. ge
nio sempre volúvel, e sempre duro, não contente de haver feito a desgraça
dos pobres Brasileiros, ambiciona levar ao nitiino extremo as calamidadesdos Portuguezes. Este ho. Portugueses, o vosso inimigo, que reunido a hn~
ma horda de trahidoi-es, pertende, e forceja por semear entre vós a vingan
ç a , a carnagom, o massacre, a matança, o roubo, os sacrilegios, os cri
mes, á infamia, e a fome. Os Revolucionarios, que ainda se acoulão nas
cadeias do Reino, pertendem fazc-lo vosso R ei, o u , antes, vosso Tyrannol
Os malvados, que se achão na Ilha '1’erceira, querenirqiie elle venha escravisar*vos, não com o titulo de Rei, mas na ipialidade de Tutor da sua F i
lh a , e de Generalissimo, nomeado por ella, dos Jüxercitos rebeldes, e fora
gidos! Eu hei de ainda discutir estes Direitos da Tutoria; mas agora h«
necessário parar sobre o ataque, que a Portugal quer fazer o Senhor D. Pe
dro na qualidade de Generalissimo de sua Filha, para que os Portuguezes
acabem de convencer-se que o Senhor D. Pedro, reunido aos Pedreiros, e
aos Revolucionários, lie o seu figadal, e irreconciliável inim igo, pois que
desta geral convicção depende a Defeza de Portugal.
Conheçâo sim os Portuguezes que o Senhor D. Pedro não tem Direi
tos alguns a reinar, não só por J‘!slrangeiro, e naturalisado cm outro Paiz ;
não só por haver succedido em outra Coròa, que elle não podia jámais ac-

(8).

cumular com a Corúa Portugueza ; não só por haver roubado o ’Brasil á
!Naçâo Porlugueza; nao só por haver feito guerra aos Porluguezes; não só
por Imver dado, ou assignado huma Carta Constitucional, que está em opposição directa com as Leis Fundamentaes da Monarchia; nao só por haver abdicado a Corúa, alterando a impreterivel ordem da Successão; el
le nao tem Direitos alguns a reinar por todas estas razões, (huma só era
mais que suflTiciente) c agora novissimamentc porque vem atacar a Nação
Portugueza; porque vem fazer a guerra aos Portuguezes. Porluguezes, lia
sete seculos que sois Nação, e ninguem reinou sobre vós, que vos tivesse fei
to a guerra: ha mais de sete annos que o Senhor D. Pedro faz a guerra
aos Portuguezes, ora directa, ora indirectamente, já por Irabições, já por
armas: reinará pois este inimigo eterno dos Portuguezes? Não. O Senhor
D . Pedro não pode, não teve arte, nem força para subjugar humas pou
cas dúzias de Brasileiros revolucionários, que ha quatro dias que são gen
t e ; e conquistará elle tres milhões de Porluguezes, que sempre fôrão gente,
e gente firme, lea l, briosa, guerreira, e constante, que antes perde a vi
d a , que a honra; que antes morre, que faltar á palavra, muito mais sendo
«sta palavra firmada por hum Juramento justo, necessário, legal, e sagra
do? Não. O Senhor D . Pedro não conquistará os Portuguezes, nem por arte,
aiem por força : não por arte, porque os Portuguezes o conhecem bem, e não
se acreditão nelle ; não por força, porque os Portuguezes são inexpugnáveis,
quando defendem o seu Rei, e agora dupIica-se a sua força, porque se defen
dem a si mesmos. Conte o Senhor D. Pedro, se pozer o pé em territorio, em
que Reine o Senhor D. JMi g u e l , com achar hum Portuguez, que lhe diga:
= . Principe, (com este respeito vos tracto, porque ficastes Filho do meu
B e i) retirai-vos: Vós não podeis reinar, porque assim o quizestes, pelo que
fizestes, pelo que escrevestes, pelo que assignastes, e pelo que dissestes ; se
mão podesles permanecer no Brasil, porque lá vos aborrecera, ca não po
deis estar, porque vos não querem. Ou tem-vos escolhido Deos como a ins
trumento da sua ira , assim como escolhêo a Nero? Se assim he, perecereis
como elle. O Senhor D. M iguel he o Rei de Portugal pela Lei, e pela
Graça de Deos; Vós estais desherdado do Brasil, e de Portugal pela L ei,
e peia ira de Deos. Retirai-vos pois de vosso bom grado, se não, sereis Iractado como hum inimigo, como hum rebelde, e como hum usurpador. =
Portuguezes, estão decifradas as pertenções dos Pedreiros de Portugal, as
sim na chegada do Senhor D. Pedro á Europa, como na entrada da Esqua
dra Franceza no Tejo: ha porém ainda algumas cousas mais, que manifes
tarei aos que lerem para diante.
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