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R E L A T O RIO.
S k n HOR —Os A lvarás tie 1 9 í/ p Relembro
tie 17'31 , de \Ç> (le Janeiro de 1/7^>
10 de Marqo de 1800, 'pelo» quaes se de
terminou a abolirão da escravidão no Rei
no de P ortu gal, e se derâo itrrias prox'idencius legislativas para completar Ião be
neficente intento , devérão , sem duvido.
na rnen'e dos Reaes L'gisladores , com orehender em suas disposi^-ães, as Ilhas dos
Açúres e Alndviia, porque u nppticnçã
dus rasões nos ditos At raíais prodnsitdis canira a escraci/lão dos hoinens na Europ>
civitisada, he e.vtensioa a estas Ilhas reputa
das adjacentes. Com tudo havendo aigun>
duvidado, se as mesmas EAs finlião esta
extensão , e continuando as Ilhas n serem
a outros respeitos , consideradas como de
pendentes da Repartição do U ltram ar, con
servou-se nellas viciósamenle o uso de udmiltir nas A lfândegas, o pagamento de di
reitos de importação de escravos, os quaes,
posto que em numero assús diminuto, havia
por consequência ainda de facto nos.Açóres.
quando a R egencia, informada de hum Ião
monstruoso abuso na Ilha da F ayat, orde
nou, em data de 1/ de Fevereiro deste an
no , em Nome da R ainha. ao Corregedor
da respectiva Comarca, qu e, usando d.is
averiguações nccessarius de que podesse re
snllar a confrmaç'n da ueile caso, proce
desse competentemente a tibertar os escra
vos que existissem na mesma Ilha.
Cumpre porem . R. nhor , não só ordenar
esta mesma medida n os d mais Comarcas
da P ro v in d a , mas tamhem precaver para
o fu tu ro , que ella torne a ser necessária,
e que ¡ámais possa , sobre este ponto, ser
a Legist ição existente interpretada contra,
a Liberdade, e contra os princípios de hu
manidade e de R d ig iã o , em que cila se
funda. E proponho parti ess- fim , a Vossa
Magestade Im p eria l, o seguinte projecto de
Decreto. Ponla-Delgada , dezenove de Maio
de mil oitocentos trinta e dons.
O Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios do Reino.
Manjuez do Palmella.
DECRETO N. 2 1 .

Tomando em considoraçíío o exposto no
ïlelatorio do Ministro e Secretario de Esta
do dos Xejíocios do Reino : Hei por bem,
ém Nome da Rainha, Decretar o sef>;uinte:
SSo appiicaveis a esta.s Ilhas, desde a da
ta da sua puhlicaçSo, os Alvarás de desertove de Setembro de mil setecentos ses
senta e hum, de dezesseis de Janeiro de
mil setecentos setenta e tres, e de dez de
Março de mil e oitocentos, pelos quaes se
determinou a abolição da escravidão no Rei
no de Portugal, e se dérão várias providen
cias legislativas para completar tão benefi
cente intento; ficando inteiramente nulla
qualquer Disposição ou Julgado que tenha
sido proferido contra tão sábias Determina
ções.
O Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios do Reino, assim o tenha entendi

do , e o faça executar. Paço em Ponta-Del- d os, para o que já se expedirão as conve
gada, dezenove de Maio de mil oitocentos nientes ordens. Que visto as suas boas dis
trinta e dous.
posições efti favor da Causa de Sua Mages
tade Fidelíssima , e da Carta, Eu lhes Man
D. PE D R O , DDQUE DE BRAGANÇA.
do dar as ¡¡rovisões necessárias, para que
possão seguir qualquer destino, que lhes
Marquez de Palmella.
convier, menos o de tomarem parte, seja de
que modo for, na Causa Portugueza ; e o
PO RTA RIA.
authoriso a que á custa do' Estado lhes for
O Duqtie de B ragança, Regente em No neça as mesmas provisões. Em virtude des
me da Rainha, Ha por bem Crear huma ta Alinha Ordem que executará, 6omo cos
Com missão compóstu de Irez Membros , dos tuma , expessa as participações necessárias
quaes será Presidente o primeiro nomeado, as Authoridades competentes, e faça cons
oura 0 fim de propôrem a creação de huma tar aos Commandantes Alilitares do Faval,
iieteção, corn hum plano para a adminv-, 8. Jorge, e Graciosa esta Minha Delibeiatração da Justiça , para as Ilhas dus Aç6 ção, por cópia, os quaes a devem execu
es: Os Irez Membros serão:—O Conselhei tar escrupulosamente , na parte que diz resro José da Si/va Carvalho, o Dezembarga- ueito a intimar aos Hespanhoes que se reti
■lor José Leandro da Silva e S/ uza, e o rem immediatamente, devendo os ditos
Doutor Joaquim Antonio de Magalhães. Pa Commandantes Militares aconselhar-lhes que
ço em A ngra , dezeseis de Abril de m il oi- tóqiiern na Ilha Terceira, afim de serem soccorridos com as provisões, que lhes possão
ocentos trinta e dons.
ser precisas. Palacio em Angra, aos vinte
José Xaxier Mouzinbo da Silveiia.
e cinco de Maio de mil oitocentos trinta e
dous.
PORTARIA.
D. P E D R O , DCQUE DE BRAGANÇA.
Estando ultimados os trabalhos, de que
Alinisterio da Guerra— Segunda Reparti
.'01 incmhbtda n CommUsão creada por Por
taria de dezes' is de A bril do presente nnnoi ção— lll-n. e Exm. Snr.— Sua Magestade
Manda o Duqu-t de Braganç i , Regente em Imperial o Duque de Bragança , Regente em
Nome da Rainha, Dissolver a dita Coinmis- Nome da Rainha, Manda rfComendar a V.
são , louvando aos Membros, que a compo Exa. a maior vigilancia no ex me a que se
serão , a saptisfição, acerto, e inteligencia, está procedendo «los assentam« ntos de praça
com que dirigirão e nlfimárão uquelles traba «los estrangeiros alistailos nos Corpos «lo
lhos. Paço em. Ponta- Delgada o primeiro Exercrt«) Libertador, afim «le «‘vitar qji*, ilè'baixo lie qualquer pretexto, fa«'a parte «lelle
de Junho tie mil oitocentos trinta e dons.
inilividuo algum pertimcente á Nação llesJosé Xavier Mouzinbo da Silveira.
punhola, e havendo suspeita a re.'=p.'if«) <le
qualquer pessoa , que não possa provar le
Tendo os inimigos da nossa Causa feito galmente a sua naturalidade; V. Exa. em
e.spalhar, na Europa, que Sj M. I. o Se caso de duvida prefirirá antes dar-lhe baixa,
nhor Duque de Bragança levava nus lileiras «lo que correr o risco de que hum único sub
do Exercito Libertador a alguns emigrados dito de Sua Magestade Catliolica fique ex 
Hespaiihoes ; apreçamo-nos a desmentir tão istindo nas fileiras, contra as Intenções ex
falso como absurdo boato; As peras que abai pressas e repetida recommendação de Sua
xo publicamos mostrão evidentemente, que S. .Magestade Imperial.— V. Exa. remefteni por
M. 1. firme nos Seus principios, explícitamen «■sta Secretaria «le Estado liuma lista das pra
te declarados no S.m M inifesto, e em deseuf- ças a qui'ni V. Exa. julga que se deve dar
penbo da Sua Imperi.d Palavra, não só não baixa, àíiiD de se expedirem immediatamen
tem admittido nas fileiras do Exercito Liber te as oriiens necessárias para esse fim. Deos
tador a Hespanhol algum emigrado , nias guarde a V. Exa. Paço em Ponta-Delgada,
nem ao menos permitte, que sejão recebi «unco de .funho de mil oitocentos trinta e
dos em nenhuma das Ilhas deste Archipéla- dous.—Agostinho José Freire.— Snr. Conde
g o , sem com tudo faltar aos deveres da hu- de Villa l'’l(^r.
.matiidade, e da gratidão.-----General Vasconc-llos.— Constando-Me
que de Argel estão promptos a partir pa'a
esta IlliH alguns refugiados Hesnanhoes, de
baixo do comnarido do General Paíarea, com
tenção de vinmi oflVn;cer-se para tomare.-n
parte na nrdrre empreza que projectamos ; e
l’endo Eu compromettido a Alinha Palavra
de Honra, que não ac-itaria Hespanhol alïum nas fileiras do Exercito Libertador: Ordeno-lhe , como Commandante em-Cliefe do
mesmo Exercito , qUe immediatamente que a
-st ‘ porto chegue o navio o:i navios, (|ue conduzão o ditotím eral Palarea e refugiados
Hespanhoes, vá a bórdo, e em Meu Imperial
Nome lhes agradeça muito o esforço, que
fizerão , e o interesse, qiie tomão a pró da
justa Causa que defendemos; e lhes diga
que Havendo Eu compromettido a Minha
Palavra, não 08 posso admittir nas fileiras
do Exercito que Commando em-Chefe, e d
Ordem Minha lhes intime que se retirem
sem demora, ficando na certeza que era ne
nhuma Ilha deste Archipelago serão re'cebi-

E X T E R IO R .
ING LATERRA.
Tendo o Ministério de S. M. B ., na ses
são dc 7 <le Maio, na Camara dos Lords, si
do vencido por surpresa, e «‘xtrat «gema, al
cançando os inimigos da reforma huma maio
ria de ;12 vótos contra huma das principals
clausulas do bill, partió lonl (írey , e lord
Brougham para Windsor , depois «¡’hum con
selho, de Ministros quedurou algumas horas,
a propiJr a El-Rei a necessida'le da crear
novos pares para «jue o hill passasse : e accrescentárão, ([uese S. M. se não conformas
se com a proposta dos seus conselh dros, offerecião a sua demissão. S. M. que havia
promettido a lord Grey a creação de novos
pares, caso o bill não passasse n:i segunda
leitura julgou desempenhada a sua p-davra,
e por motivos (jue ignoramos recusou-se a
esta nomeação na oceasião presente. Ne.ste

Caso os m inistros se houverSo por dem ittidos , e assim o declarárSo ás Camaras
Esta noticia foi recebida como huma cala-j
midade publica, e hum silencio taciturno d
melancólico, precursor de graves e terriveis
acontecimentos, succedeo á inquieta^fio que
dominava os espiritos , esperançados no bom
successo da proposta do Ministerio ao Ilei.
N este mesmo dia veio S. M. de Windsor
a St. James , e licou desenganado de que
já nSo hera o idolo do Seu povo , por que
em vez das custumadas saudações-e vivas ao
R ei Patriota S . M. foi recebido coni gran
des imprecações 'e insultuosos clamores
d’huina innuineravel inullidiio, que lhe pedia
o bill\ e a indignaçSo publica n.So se limi
tou a isto sóm ente__
M as este povo , bem que indignado , co
nhecedor dos seus direitos bem como dos
m eios Constitucionaes que possue para os
conservar náo se abidançou logo a excessos,
que o tornariâo indigno dessin mesmos di
reitos , mas com a maior actividade tratarão
de convocar assemblèas de cidadãos de to-i
das as classes , e nestas assemblèas , muitas
das quaes se reunirão no dia 8 , forão fei
tas e assignadas petiçBes á Camara dos Com
muns para representarem a EI-R-i a neces
sidade de se rodear de Ministros favoráveis
á reforma. Os cidadãos de Londres recorre
rão ao Lord-Mayor , que fez convocar hum
ajuntamento respeitável de homens de co
nhecido patriotismo e probidade, no qual
foi concordado assignar-se hum requerimen
to para o dito tim.
N estas circuntancias melindrosas , a Ca
mara dos Cornmuns deo o exem plo e o
impulso mais importante ao patriotismo da
N ação Ingleza.— Lord Ebrington apresen
tou huma proposição na noite do dia 10,
para que a Camara fizesse constar a El-Rei
— 1.° O desgosto da Camara pela dem is
são dos Ministros e declarar que a Cama
ra continuava a ter enabalavel confiança nos
authores do bill—• 2.° Que a Camara, na
conformidade da falia de S. Al. tinha pre
parado hum bill, para melhorar a represen
tação do povo, e que este bill, regeitado
na outra Camara tinha sido a causa da dimissão dos Ministros.— 3.° Que o povo dese
java ardentemente a passagem cio bill, e
que quaesqiier medidas em contrario serião
origem do graves desgostos.— 4.° Que se
dignasse S. M. chamar nos seus conselhos
pessoas que levassem a etfeito, em todas
as suas partes o bill tal qual sahira da Ca
mara dos Communs. Esta proposição foi apoiada com mnito calor, e Air. Ilum e tal
lando sobre ella disse que importava pedir
a S. M. a reintegração dos authores do bill.
Assentou-se depois, que segundo o uso da
Camara se proposessem as resoluções, e
que sendo adoptadas se nomeasse huma comniissão para redigir a mensagem. As reso
luções forão propostas , e combatidas por 8ir
R. Peei , e Sir A. W etherell , e a discus
são dorou até ás 2 horas da noite, estando
as galerias sempre cheias de povo: em fim
procedeo-se á votação da qual resultou
huma maioria a favor da mensagem de 80
votos, sendo este resultado applaudido por
vivas acciam ações, e delerminou-se que a
mensagem fosse levada a S. Al. por aquel
los membros que o eráo do Conselho pri
vado.
Na Sessão de 11 Sir Francis. Bnrdetl,
fez hum elequente discurso no qual ileclarou que a vontade geral do povo, hera a
reintegração do Alinisterio (ír^v ; e as n*presentações de quazi todas as Cidad -s, Vi'la s, e povoaçR''s do Reino em que assim
o declaravão forão lidas.

Ko dia 16 aparerêo no Currier o seguinte
annuncio.
D E R R O T A

D O

D U Q U E

D E

A V E L L I X G T O V .

Escríptorio do Cou^'rier 16 de Maio ás 5 da
tarde.
Em consequência de hnma communicação
t-apj n’bida esta tarde por S. Alagestad : a lord G rey, convocou este immediata-

mente hum conselho dos ministros para
tomar em consideração o objecto da men
sagem cd’El-R ei. lUniusse o conselho em
D ow iog S treet , na residenciado S. S. e du
rou até este • momento.
De{K>is cie escripto o paragrapho antece
dente sabcmios que Mr. B iring participara á
cara ara dos communs o facto de que o duque

de Wellington não entra va em o novo mi
nisterio ; e também soubemos que loicl Althorp pedira á cámara q»e suspendesse as
suas deliberações em quanto se não soubesse
o resultado do conselho.
Está desenganado o heróe de Waterloo
do que Air. Canning prophetisára quando ern
1826 lhe escrevia que “ sUA GRAçA só podia
fazer a sua desgrat^a, e a de Inglaterra,
sempre que partendesse govc*rnar a nação
Británica. „ A desgraça foi tamanha que nem
d’entre os seus achou ho.mem que quizesse
servir com e lle , menos huns poucos de seus
camaraiias !...— “ Finns por modo , outros por
vergonha, diz lium jornal, todos lhe disserão qucí não.
A camara dos communs na conjunctura pe-i
rigosissíma em que a liberdade nacional sfj
vio ameaçada do sábre de hum soldado, por-i
tou-se com huma firmeza superior a toilo rt
elogio. Até os seus membros anti-reformistas virão a impossibilidade de hum ministé
rio Wellinglon .'— Debalde se derramou a
noticia de que o duque hia propòr huma n-forma amplíssima.— Timen Dañaos etiam do
na ferentes. Para a reforma ser odiosa basta
va propoila o duque. A nação toda se indignou
ao'ouvir seu nome como o do chefe de inim
ministério. Nunca se vio tão grande unani
midade contra indivíduo algirru.
A sessão da camara dos communs de 14
de Maio será para scmipre memorável.— \ ’ella se vio já que se tratava de huma reconci
liação entre o rei e os seus fieis ministros.
Este era o único remedio aos males causa
dos pelas vis intrigas de ambiciosos <iéspotas.
A liberdade européa está salva com o mallogro da empresa ariti-patriotica. Nada m e
nos pertendiâo os aristocratas do que unir
se com a R ussia, e seus militares alliados
para rnamiar de novo og Cosacos a Paris !—

Parluriunt morales.-----N o sessão do dia 18 se apresentou lord
Grey na camara dos lords , declarando que
os ministros estavão reintegrados nos seus
logares.
O maior enthnsiasmo e r-egosijo siicccdòrão á in<]uiétação e tristeza universal : a
confiança renascôo com a reintegração do
ministério reformador , do ministério do po
vo , do Rei , e <la liberdaile do mundo, do
ministerio , emfim , inimigo de D. Align'd e
protector da liberdade e legitimidade ¡loi tugueza na Pessoa da Senhora D. Alaria II.
N ó s publicamos a seguinte, representação,
dirigida á camara dos communs, e sentimos
nos falleça espaço pura publicar outras igual
mente interessantes.

Aos honrados Communs do reino unido da
Gram-Brelanha e Irlanda, unidos em p a r
lamento.
A petição dos abaixo aasignados, habitan
tes de Manchester no condado palatino de
Lancastre, diz assim.
Os recorrentes ouvirão com ine.xpiicavel
dor que o bill da reforma tinha outra vez
sido virtual mente perdido na camara dos
lords ; e qiie a administração de lord Grííy
fora , em consequência disto , obrigada a sa
bir dos conselhos de S. AI.
Os recorrentes , considerando o plano da
reforma , que foi destruido, huma medida
pela qual simplesmente se restituía ao po
vo o direito que lhe pertenceu sempre pela
constituição, e do qual huma faeção o tem
privado ha longo tempo— considerando tam
bém que o bitt passou já por dúas vezes
em vossa honrada camara , e he ardente
mente desejado pelo povo ; e alem disto,
que he esta huma medida q u e, legal e li
citamente , póde s6 ter influencia na repre
sentação do mesmo p ovo, não achão ter
mos cora que expressem a indignação de
'pie se sentem possuidos ao ver que lhes
bâo denegados seus direitos de nascimento

pelas tramas de hum pequeno numero de
individuos interessados.
. ;
Os recorrentes em taes circunstancias se
dirigem .á vossa honrada camara, como ór- ■*
gâo constitucional dos seus d esejos, e sua
verdadeira guarda contra a injustiça e ar
bitrariedade ; e vos pedem que formeis a
sua dignidade collectiva , e sustenteis os
indefectiveis direitos de vossos concidadãos
por meio de huma determinada adhcsão ao ■
b i/l , e pela denegação de votar quaesquer
subsidios, até que a medida essencial para
■a felicidatie publica e salvação do tlirono,
seja convertida em lei.------

F RA N Ç A .—Marselha.
A duqncza de Berry e o general Brumont,
desembarcárão em Alarselha cora alguPs
carlistas , na esperança de'acharem apoio no
snl da França e aclamarem Carlos X ; pofém toda esta parte do Reino se levantou a
favor de Luiz Filippe , e consta que aquello
general fôra ferido e feito prisioneiro , e a
duqneza se refugiou a bórdo d’hum barco
de Vapôr. Que lição!
ADDITAMENTO A’ PARTE OFFICIAL.
DSCRKTO.
Achando-se concluiilos os importantes tra
balhos , de qne Eu ílavia encarregado a
(>o¡ntniss¡I% F.cciesiastica pelo Decreto de
tres de Abril proximo passado : Hei por bem
era Nome da Rainha, dissolver a dita Comniissão Flcclesiastica, agradecendo aos Alembros dVlla , o incansável zôlo com que soub -râo desempenhar tão laboriosa como de
licada tarefa. O Alinistro e Secretario d'Estado dos N egocios Ecclesiasticos e de Jus
tiça o tenha assim entendido, e o faça exe
cutar. Faço em Ponta-Deigada, dezeseis de
Alaio de mii oitocentos trinta e dous.
D. P E D R O , DUQCF, DE RRAGANÇA.

José X avier Mouzinho da Silveira.
Alinistério da Guerra.— 3.“ Repartição.—
Tendo levailo ao conhecimento de Sua M agestade Imperial o [)u(|iie de Bragança, R e
gente , em N om e da Rainha, a relação das
parelhas e cavallos , a cuja avaliação se ha
via mandado proceder , acha o Alesmo A u
gusto Senhor, que ella he, pela maior parte,
muito inferior ao seu valor real ', o que pro
va grande ignorancia da parte dos avaliado
res , ou huma mal euten lida ptusuasão de
agradar por este modo as Authoi idades por
quem fórão no..iead')s : seja qnal fòr o moti
vo de seu jnizo , Sua Magesíade Imperial,
Ordena qae elle seja tido e:n nefihuma con
sideração , e q'ie Fm . intime ao.s donos das
cavalgaduras constantes da relação junta, assignada por João Ferreira Sarm ento, Dire
ctor desta Secretaria de Estado , que decla
rem o justo preço porque pedem vendô-las,
esperando Sua Magestaile Imperial que elles
sem perder de vista o seu propiio interesse
attendão ao apuro do Thosouro Publico, e
ao fim de utilidade geral a que ellas são a()plicadas , o <|ue só este podia decidir o G o
verno a apoderar-se da propriedade particu
lar, q u esera comtudo devida, e promptamente indemnisada.
Deos Guarde a Vm. Paço em Ponta-Dei
gada , 6 de Junho de \^ 2 .--A g o stin h o Jo
sé Freire. — Snr. Corregedor da Comarca.

Estão á venda em casa do Snr. Jarintho Jo
sé Soares Teves .4dam—á Praça.
R fflr-Kõks Políticas —P elo Snr. Lara
(TAndrade.— Os elogios que tentássemos fa
zer a esta obra , serião sempre inferiores ao
s<Mi merecimento. O estillo strntencioso, pu
ro e corrente da sua lingoagem ; as suas re
flexões sobre a política em g era l, sobre as
necessidades dos (lovos e da facilidade de pro
mover a sua felicidade por meio de Institui
ções adquadas ás luzes e espirito do século;
as suas observações sobre o estado de Por
tugal , e dos meios de remover os seus ma
les ; farão esta pequena obra interessante , a
quem sente no peito palpitar hum coração
livre, e amante da Patria.
PONTA

DELGADA.

, N a Imprensa do Governo.

