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iReog i que c1iu

noRso empenho riso 'retardar hum mo.

'nen o notidias que cheguem ao nosso cunhecimento , dérrhos homem o extracto do Díãrio
do Governo de 2 de Fevereiro. Lendo porém

depois algtarna%. 5,3s6esi 6 ,, Cortes , a commu Picamos hoje para 'riáo serrrros ele maneira alguma taxados de ommissào.
..,13 1'111;1El1tA SES*X ) DAS CORtt-S DA

MONAR•

CHIA Polt-tvGutzA.

',Uca 26 de

'nela,.

° Conforme o qne .se havia decidido no Ajontrilemo dos Deputados rio'dia 24 , hoje pelas 9
!lotas da manhã'. se 'retinirão na Igi. Cja Cathedral desta Cidade e depois de se haver ceieSanto, prestado o ju brãtlo a Missa do Espirste
"
ramento e recitado hurna Oração apropriada ao
Grande 'Objecto , que ee tratava , sahirffio , e
tse- d;ri&irrto ao Pdiacio das Necessidades , a -Fon
de' sl installarem as Cortes , e começarem St1JS
nobred , e interessantes funcOes.
▪ A enerada dos Deputados na -Sé -salvou o
Castelio de S. 'Jorge , e as embarcações surtas
no Ti , estando ern5andeiradas lhe torrespon&lho : repetirãO o mesmo ao prestr do juratalento , e ao sahirem daquelle avo religioso.
' Logo que começarão de avisinhar,se aos
girandulas se elePaços das °Cortes
desfizertio
nos
ares
ás quaes correswat,ão
nden conn outra salva o dastello de S. jer: grande multidão de pessoas de ambos ei
xes se achavão por aquelles sitios , em ,.trjus
.ublantes rransluzia a tumultuosa alegria de seus
!.ações.

peetora reboraitt

H*

a a ti

Entrados ás 2 leras e meia na rallia tf*
Sessões , o Excellentissimo Conde de S. Pai,
Vice-Presidente do 'Supremo 'Governo y cujot
Mtmbros igualmente se achado presentes , 'recitou -hum eloquente e energi.co dictirso , era
que dese'nvIola es
111irrie11tos tk rptidato
que se itiloára acrédor ao Supremo- -GoVerno .9
eia Naçáo, hriora nos ultimes aro'nteeitueutot
nossa , regent ração , tendo 'sido tnotitrada mate
Se róde fSperak de hum
2$
e tal iguaes cos
st.bplamado e al'teido oor liengas , e pe.
1iVi
(lesgrwças , clezejando ourresbn que enCt
go l-asse da
, liberdade, e ventura
de quê
is que =buril outro se mostrava digno e
merecedor • concluindo que naquelle inslante
pela installação das Cortes , expiravão os puderes do mesmo Governo Provisorio segundo O
juramento, que 5obre s; tornára „ e a Nação ti..
ha prestado.
O Arcebispo da RaNa , cirno Presidenit
Interino , agradeceu em nome de toda a 'As.
serniblea todas as fadigas , -cuidados , desvcllos ,
linnta , e virtude -, que' o 511 .0 :rno -Gnverno havia briosamtnte ritenteado 'les do foosto dia 24 de Agosto , em que .com geral contentamento fora eleito na Cidade do Porto. Tendo acabado ; os Membros da 'Governo se retira
O Senhor F r,ands Thomoz prerioz : que
visto estarem a Cortes insiatladas se os 'Membros do Governo eleitos Deputados peclizic
e fazer
parte nas VelibeTaçócs
'
não assistir
de> Congresso. Hum dos Serihoreb Deputados lhe
Cotes Et não achavtio ainda
tornou, que
cpre se não achavão aire.
pnr
instailarlas
,da militados P. .idente , e Secretaries.— O Seré

ins-tou qrte a no-ncsnhor Pirnenter
-, is Presi 1se
.tri
1,1.1
initiki,s1 dis
ç aLi
, pois que.roi II s os 1).: 1 1ine ,s se
achavão de facto des dei, Iriam rua iiissa!a tls
e pu z. par is, inesino , ti 1 cessid O inin
haver dilvidA
serio j, G g verrIO trio p
nbro.- Eleitos Depotalus deliberarem
os seis
DD G werno.
Continuarío,, pois
nt
se4iiiste
Hum OutrJ dos Sz lálres . 1../putr.113 pro.
pop que. não se tendi exurtinib ainda 09 Diplomas d'alguns das outros Senhores d
C•ri..
greçso ni.o teres." concorrido ns antece_
dente juramento , se inzu,nbisse de novo Seis
eXarne á Co n.nissis para, esse firta nomeada.
A Com nisso tratou de duempenhar 2 S-131
ineUmb,Incia.

Neste entre-te tapo- se assentou , qu a flGmeaçb do PresUente • e Vice-Presi leme devi'
ser -ita á pluralidade absoluta de votos , e per
sscrurinio , e que a, dos quatro &entrarias de
çortes. fossem por listas.
Discuto-se , se o Presidente, Vice.Presidttste , e Secretarios devião ser perpetuas , ou
ternporarios a final se decaio . , que estas dignida.les durassem pelo espaço d'hurrs ruces-, errequanto as Curtes nãu formassem hum Regitneri.
to para o seu Il egitamcrim, interior.
A Commissão.inhimoo aa Presidenteque
airão Iwes, 03 Diplomas dos Senhores deputados,, que se tinliáu hoje, appresentado.
Procedeu-se á. deiçio do Presi lente , e dos
7.6 &gloses Deputados que , se chavia preuntes, 64 votarão no Excellentissiorio ArcebisBakixt. Ficoo assim eleito,
po,
O Dignissirno Presidente pertenieu eXCuSarse, propondo rgie u suas molestias I que o
ter,se dedicado ,sempre á vida monastica , crie
a.„ soa, emoli-orada residencia n' hurn claustro
pouca experiencia do mun lo • poucos tadentos
o não coribeituião em , circtinstrncias
. geralmente nio forío admittidas escusas.
Correu-se escrutinio para a nomeação de
Vice-Presidente ; achou-se que o Senhor Feris/mies Thomaz ,, apuraravotos,
3e
e o Senhor
Margioehi 20 : a nenhum destes Senhores coube a pharaliclale , e por isso passou-se a correr
segundo escrutinio : ficou_ então nomeado o Senhor Fernando.; Thornaz Vice-Presidente COM 49
votos..
Passou-se a nomear Secretari'os , e por lís
tui a foráo eleitos, o Senhor Fiigueiras zum 5
votos o Senhor Rodrigues Castro com 47
Senhor Ferreira Borges com- 36 „ e o Senhor
Luiz dmartio keh-eito com
Em seguida a s sentou-se que o tempo , não
ittia s. ue4se, a nom.cafilo do Governo

E ee cotTeo , e

e pr

ui i 1,t o etkic

ci
ai S71- hiJÇ -PJÇ , .1( ," sitIC
COTic.".,
Jela)ief ...we...ri sobre CV.0
11) 1:_se en .51 S er_t VICCis c arid pir3

te fi, ri : ia

jj,cret,, o i s Cortes : o Senhor ifer-

n:iries To g iz inst9u , que não era necessario
' ,or l o::: o Goverro• inaugura
no Pprir
24 de Agp g tfi., por vota Unanime da
juigsva dissolvido. empanto o Congresso não
no neasse outro. — Depois. de debati,la esta pie5li• assent ot-se que no momento em que as
Cortes se tinhau Hist-alado' , se aca bica o Govem-, Provisorio e que para continuar • era
neeessario que as 'Cortes decretassem. —. As Cor.,
tes passarias o necessario . Decreto.
A.' manhã ás ro horas se continuará a Seq..
erija. princi t ial objecto ha de ser a nome..
rro noto) GJverno não se acabará sem que
esta esteja feita.
Lev ii:tou.se a Ses4so á5-7 horas , e os Senhores Deputadas sahirão entre vivas , e acclamaejes de todos os circunstantes.
Gavta le 1.;:boa de isç de Dezembro.
4 ' A, Junta Provisional do Governo Supre.
mo do Rárto , por Officio que lhe dirigio o
Governador das Armas da Provincia da Beira ,
em i6 de Novembro , incluindo outro do Gornadar da Praça de illaseida , veio no Conhecimento de que na noite de z o do dito mez
hum Dertacamento de cavallaria e Infantarii Hes—,
pfuiRola , que Não em seguimento de 14 faceio.
narios conspiradoret contra o. Gbverno Consti..
tocionid de Herpamba , os quaes se havião refugiado em Porg itgat „ attacou a Villa de difaia..
tes„, dentro do terrirorio Poriug.lez- , e distante
duas levas da raia, e arrancou do poder das-Au.
thoridades Poeoregteezas os mencionados refugia..
dos, que a cilas se havião entregado ; á excepção de hum Coronel, e dois paizanos
derio salvar-se , e os quaes furão remettidos pela Capitão VIõr cripfaial(s a0 Governador de
Imeida,: Corist011 mais pelas ditas participa-.
çõs, que a referida tropa, á entrada da Villa, rnatára casualmente hum Paizano Portugnez ,
e que nessa mesma noite se retirára , levando
03 refugiados que apprehendera.
" Lago que o Governo recebeu esta cernmonicação official ; dirigiu o Deputado do mes.
mo Governo Hei 'nato-jos', Braancrimp de So
hral , Encarregar dos Negados Estrangeiros o
bom Nista ao Stekhor D. jos', Maria de Pala.
do , que serve de Consul Geral de „respisprbei
neste Reino , " :ransmettindo.lhe hum extracto
„ d sobredita par . icipação , e expressando. que
„ aquella desagravel occorreocia era hum que.
Iara
coto da
idade do territorio Por.

taguez ; eme a tropa liespontiola nina 2gravara ci./a 1 , frensa inalando hurn Paiavno , e
atrancando ás Aiithoritlades Porivvezos os refug,i2elo3 , que buscava ; violando assim o respeito devido ás rnesmas Authoridades ; prucedicnentos estes que iniringern directamente o
)1 Direito das Gentes , e são ocintrarios á boa
harmonia,
harmonia que lelizmente subsiste entre Portugal e
; „ e concluía esta Nota
rogando ao Senhor Pando quizesse hvar este
facto ao conhecimento do seu Governo , e
pedir-lheem nome da Junta Provit. ional do
Governo 'Supremo do Reino ,_ a satisfação que
o caso exigia : manifestando-lhe , ao rnesrro
tempo, quanto pcnaliza á mesma junta que
a imprudencia daquella tropa a pozesse
de , formar esta queira ; o que
Ip necessfrIatie
todavia , não podia deixar de fazer , para
manter Mem) o Decoro da Nação, que lhe
39 confiou o Deposito Sagrado dos seus Di.
feitos. ,„
&esta Nota, que foi escrita em 23 &Notimbro, acaba de responder o Senhor D. Yosé
Maria de Pando da maneira- mais satisfactoria
em data de 19 do corrente ; participardo que,
apertais chegou á noticia do Governo de S. M.
Catholica a violaçáo do territorio Ptrtugue.z
oomettido na noite de Iro de Novembro, por
hum aliciai Respanhol ignorante e inconside,, elido , manifestou a sua alra desapprovaçaio
de hum acontecimento do desagradaYel , tão
contrario 3.03 princípios de jirstip e modera*, ção, , que lhe- servem de norma , e tio pene°
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ENTRADA'S..0 dp? corrente,. — Rabio ;

;
John Thom , lastro. — Rio
M.
• Too ; 2 dias ; L. Feb Saccesso
Areionio_, C. a Paa deitsnio Ida Moti
ra. — Dito ; dito, L. Boas yeszts d'
madeira. —
osé Ricardo Diogo , C. ao M.
Santos ,• 13 dias,. L. Aurora , M. Mareeliino
.dives Rodrigust C. a pão &arei de °Jim-ira. ? 313ticalr.,
Dia 21 dito. — Londres ; 64 dias T.
Lera> Ridly, Com. Weier,, degredados. — DiE. Ing. mii. M. Thomaz Bale
to; 90
C. a Fleiding. Brander,, genebra e outros gerter04.—.Ciitirneme ; 74 dias ; G, Leapaiditto
M. Joafeeinr. Henrique do Silva, C. aPsé Ignacio Vai Vieira, escravos, —Corovellal ; 16 dias;.
L.. Santa Anna , M. dintinio Manoel Continha ,
C. a Pão Pereira Maneta farinha. — Ria de
Yost da Re.
()iras; 3 dias; L. Bonança
eira.
za Ramos C. a ilnionio da Cunha
RNI7g0`

ír
c'e Zrt1;zaie e
ist( n: i-lk5;á5
I e Z.1.
Nções :
soe ;rires de rt ct er
f a tml rorre d Juria No% i!At n:1
Govt
no de tv
r;no , o it.: ( nhr-O'c
thorta
irieírado de que Et nh, ma,
is:ãde iírsical c/a li ve pi ie :nrr.;vellço
rrctivada erican:erie pelo 7e10
diSCre 1/ de !Aio) F ukaltcnio in rructirte ; e ha..
Te ;.$

1?

!AI

via dado as oidens curv, rimes para que este fosse corrigido e pi nhul conditnarrerte ;
ti que agora ci,mpre no Encarregado do ConsuPP lado Geral de 1../espanba cru Portugal , mini.
ir restar ao Excellentisinlo Senher B012,42:1"
ir St Broorncrimp do goirai o sincero d'zigiri-510~.
PP que causou ao !seu Cevem° tste ineidt rde
PI bem t'erno a reiteração ee severas prOViden.
"PP das para gue seja castigado o culpado, e não
t1 torne jámais a repetir.se siniilhante excesso ;
13 pois que o Governo Hespanhol dtvidan ente
il1 zeloso de seus direitos, quer e sabe respeitar
10 escrupulosamente os alheios.
Acorescenta o Senhor Pendo, g i que S. M.
Pp Catholica o 2in1leriSUO , pare que procure suati" v isar a magoa da ímiJia , qt,e talvez unha deili xado oL Pal2ano Periugutz, qtte keu .privado,
IV da vida naquella desgraçada naus-limitação
ofTereccrido á dita Lmilia hum secciono pe.ovniario_ pulorcionado ás suas circunstancias
„ e roga pur isso aia Senller Bragmcorin, queira,
7, mandar indagar se com ctreito -ficou familia
,, do dito Nizano
em qtte situação dia . se
• acha.
PP
PP

.R17 /MAS;
Diii
dito... Agonie ralio ,• i dias; G.
g.
, M. George Grakrm C. a W. Piau
COurOs , cobre e vinho, — j
Pesca 270 tilas .3,
, C.
'
ao M,
G. Ing. Fanery , M. yoares
azeite de Feixe. — Santos ; 36 dias ; B. Delfi...
na , M Manoel Ántonio ,Fitora , C. a frroninsarFrancisco de Freitas Caldas , assucar e couros. -Dito ; 15 dias ; E. Roa fé , Mjosoi. FrsanciseerBarrozo e- a Manoel Coelho da Rocha ,
sucar.
R;o Grande ; 19 dias ; S. Nascimento , M. 1" 14111- 1. SCO Ivo Fernandet , C. ao M.
Dito ; 24. dias ; S. Flora
carne e couros.
Arnionio Fdrreira Lima Fogaça , C. a Ma—
trigo e giraixa. —
stho
Roei A çnse) Gomes
José Daminguesr
Dito ; 38 dias ; S. rttlia
rouros , trigo e chifres.
Fieira
C. ao 1
Tagaa ; 2 (lias L. (ofeep-m e 5. Fumei, tas
a:.
,7? iniono GuifflarEres ,
de Paula , M,
eril'a (arneiro , assucar.
D. ,blo rian
dito , t.. Stnkora de. Guia M. Moei)
Dito
caff
Lopes , C. a Sehl,iáo filarceitrno
15.4rçí
Sutaa Rifa
Parad4 g dias

e.

Cm:, C. 00 M. :goirkn e
Grande;' dias ; L. Boa:Success° M. dr!bnia
Dias C2rPteiro , C. a Aecout",, la q L1
a ss u
2 dias ; rs•-car.féegodnt—Di;
6. :rob Euangelista , M. Ieronitao d I Sil,
Piaaart , C. a tose Caetano ' rrauasso , agoo.s.
dente, café c couros.

a 2t di torrjif,,
j
17.1e't
g. Speedy M. 3a,nes Andr,rz.:,
ketio• 2go;°,,,
dente e azeite. -- LiverpW ; 13. f eg. .4rab M„
Campas ; L. Goifinh2
, Iohtt Dobson , lastro.
M.
imo da Silva , lastro. — Me eehé ; L.
n eiçjc , M. Bernurdo Frunci.r:
S,IT.4
— Saara Catharina ; L. Senta Anna
SiihrlD4S.
Alexandre. José ravares , farinha de trigo
Dia ea, do carrehte. — Lisboa pela Bahia
zeladas.
E. de guerra Prirteeza Real , Com. o 2. 9 Ten.
Dia 22 dito. —Ca mpos- S. Senhora da
Mauricio „Na inces. — Canspos'i L. Gaiwta
surnpçi
M.josé Pinto Neto',
i
lastro. — Dito;
M. Muros/ Francisco Manes lastro. — GrapaL. Despique , M. °filé de 4r.-jo Di4s lasrim ; L. Coração de lesas , M.
! ro.
josé
Dito; L. ,Vera Cru
jusi de Me..
Carmo , laatro.
deiros Correia , lastro.
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• E
AVISOS.
&hiato -á luz: Aluará de 6 de Feverel.ra do c4rrrate armo , da Creafão de brim Rela ç4o
ens Pernantbucist. — Conciliador do Reino Unido N. v
O novo Perindico Intitulado O Bem da rifem , em que o Authar se prop5e inatreir s Celadloç nes seus Direitos e Obrigações, no nosso
novo Estado Constitucional. Vende-se CaCIA hum a das 'Obras a 8o réis.
Sendo do dever dos OtTiciaes que guarne.2ein a Fragata União , o fa krap a recer a verdade , relativa á tornada do Corsario NAcmperador, em a bahla de L91,,go , n Costa d'Ajrira
elles declaro ao publico , que o sobredito Cursado foi tornado pela -raseatna de Jaerra Maria The..
reza, e o Bergantim Santa Rida deblixe proteçáa, e Co nrnan 1 da dita Ergta fazendo.lhe
nimbem algum fogo, e tomanio-1he posiçáo vantij ,ça, pura lh. cacto- ià fugi a , n qie cansegui
-do , destaceu para guarnece-lo hum Capilé() Teeenre , hum a." Tt:11e1IC t13 HrigiRe11, e 31
homens ale Tropa , Maruja„ e Artifices , que o e ,n batida a este Porta , em sina conserv., , is.to
pio poderá ter contrariada , sem que se julgue falsa a particip içá .1 (Meiat da referida Fragata, e
desmentidas santas testemunhas Oculares quantos sáo o individuas qaie a guarnecem.
t
i2(taiquer
ama da leite que se quizer aldear sendo forra , dirija-se á loja da Gazeta.
O Tenente de Milicias de CavaLtaria de Curnioos , Balthasar Rangel de ilzeredo Coteis'
nho sabenio tine ha outra ,pessoa do MC1fr13 nal= , faz publico, gale` de hoje em diante fica
sendo seu nome Balthasar Rangel ele 4zered5P Coutin-ho Pessanha.
Josif de Medeiros Costa , da Villa de Campos , sabendo que ha outro do mesmo nome
faz publico que de hoje em diante hca sendo seu nome José de Metteirct Roza.
Na Tua d'ellfandeffla N.° 173 • lado esquerdo , ha para Pve.niter datas pretas boçaer hu
raia que terá I annos , é outra 9. para to petiço mais ou menos.
O Capita') Illafml lbstonza Gonçalo, ' VJt1l annuncia qiv tendo vendido no Alferes ia.
toldo iiugusio Pjcafia, filho do Plane Conselheiro nikrandre 7s Pico/16ga, duas caias sitas na
travessa da -rua dos Invalido:, .ficou a cargo do comprador a fctira de hum muro, que náo está concluido , e como elle se dispõe a vender as cazas , quem as comprar he obeigado a preencher aquella commis 'o.
Venie-se. htna peeta nova, ama de leite , com cria na rua das Ourives , entre a da
Cadeia , e a do Can
na caia N.° 93.
Prop6e,se para Lisboa, e de lá para !lavre de Graee a Galera Franeeza L'ilmerique
Çapitão , de porte de 30o toneladas , boa de véla , m. bons cornrnodos para passageiros ; perttnie s3hir a 12 de Abri] quem quizer hir de passagem , ou carregar sadia , dirija-se a
7osé de la Brosse , sua do kozario N.° 12.
Quem quizer comprar hum negro çurrador sem vicio, procure na rua Direita N. g y
Carlos -,Durand , e Comp.a
Quem quteer comprar hurnas cazas de dois andares •
na rua das Marrecas , lado di
rcito hin Ia para o passeio, N.° , fatie com o seu dono', gut mora na mesma caia.
/43 dia 25 do corrente na Praça do Luiz° da Conservatoria doç Moedeiros , de que he
Escrivio CaValicio , se ha de arrematar hturna Pazen Li de olaria , denomin4da o Calumdtí , com
dois barcos e se r is pertences , e 25 escravo q , cuias av llinciesse chía. no Cartorio respectivo.
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