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e divulgado nesta Corte , dem
nto pelo p iaria ria Regencia de iapelo das- Cortes', celebradas naquelas bases, sobre que se ha de es' Politièa Po,r,tagueza ,
Conifitteição
;
e mandadas jurar e observar cofundatriental pelas mesmas Cortes, o Peie a Tropa da goirniçáo desta Cidade , sitie
ião solernnemente parado a Constituição J., que

llas Cortes fizessem
julgarão que tendo
do aquelle juramento a .toda a COaStittiiç o , tatribem se entendia a write, das bases,
'gide fassãO hurna pene essencial da mesma ; e

corno SUA ALTEZA REAL, o Nosso Benignissimo Principe Regente, havia prometrido antecipar aos Povos deçte Reino todos os beneficio];
da mesma Constituição ; julgario que no numero
destas Vantagens affiançadas pela Sua Real Palavra se devia eximprehertrier o efFectivo paramento ; e por isso tolos reunitins na grande Praça
do Rocio desta CoXte , dirigirá° á Xresence Augusta de S. A. R. hearna DeputsOto , enearrc.
gada de manifestar ao Mesmo Augusto Senhor
estta sentimentos tão patrioticos e tio dignos da
,Sia Real e Providentrtçíma Aitenção ; do que
resultou vir SUA A!..TEZA REAL, qula
mesma Praça , e lendo subido á grande Salla
dt=i Real Th ...atro de S. João , e sendo alli mais
'eularmente informado dna votos do Povo e
ropi , Se Dignou de annwr a tão jucta Representacão , não só Permi tindo quesyurarsem ;45 dims sendo SUA ALTEZA
REAL, o Primeiro , ri ne as jur0o. E pnrcvle o
Povo e TH)a álibi() provas publicas de que a
demora (1,ov],
juramento era devida á influencia
4scor, Mini , tro e Secretario de Esdo,Confle
lo dos Neg.rcios do Reino e E$tranmeiros
itir
rugarão a S A. R. Houvewiu For

DE JUNHO.

bem remover o dito Ministro da lie !e Emrrego , supplicando-Lhe ao mesmo ten.po que Se
Dignasse de pernaittir a eleição de bun..
que tivesse por Objecto e:saminar cutilqt
que alguma urgencia
Publica
tornasse indispensavel a fim de subir á, Rral
signatura depois de visto , e approvado pia r e
coa.
lenida junta „ a qual he resporist,se/ pt/.1
ducta activa c passiva á, Corres dr
:outrosim fosse Servido pertnittir cate e tiege,k,r,
dois Officiaes Generaes Adjuntos ao Del,aeho
pediente do General das Armas desta Curte.
vincia ; o que tiniu foi generosamente ct.nceclido pelo Mesmo Augusto Senhor com Aainw e Begnignidade verdadeiramente Real ; Pqz:narli 0..5e riomear para Ministro e Secletario de Estddo ,
lugar do Conde dos 4reos , o 1/3, zemb.trgad-r
do Paço Pedro Alveres Din . z ; e OrdenAndo
convocassem os Eleitores de Comarca , que Cegeio os Deputados para as Cortes , para que
c concurl.o
com a Presidencia da Cemara
dois Officiaes de cada Corp.' da t a e 2.a Linha da guaroiçáo desta Corte elegessem os
Membros, de que se deveria compor a raericla
Junta, Findo este acto os Officiaes , 21i . e tinhtlo
sido nomeados pelos seus respecii n os Corpos pra a Eleiçilo dos Membros daquella
íerão para Adjuntos ao Governo d Ar
Arthrtze. Cardou e franciiBrigadeiros Vir;S:
CO Sarama da C.r,.1 Refrior.

A' noite St Dignartio Sua Alteza Real o
PRINCIPE REGENTE , e S. A. a PRUNCF..
ZA

REAL , Accornpanhados da Cirte , 1-1árirar

cem a Sua Augusta Presença o Real Tbeatro
S. 7c, onde se deriro repetidos Vivas ai Relinião,
Constltoição , a SUA MAGESTADE, e S. A.
R. n PRINCIPE REGENTE, e a Toda a
Real Familá. Cantou-se o Ir mau Constitucional
composto por S. A. R., e recitarío-se varios Ver.
' Ilraivois ás repetidas demonstrações de Beira.‘2ncia y que o Mesmo Benignissirno Senhor nos

rem prodigalisadoe troestrando-se Cru tao vivos
applausas o regozijo publico. Segueneee a Repiesentação de hunia Peça de Musica , e hum , de.
ca nte Dança. 213.5i todas toa moradores d.e Ciillurninarãe espontaneamente as frentes das
sI2$ caeos.

Ne dia i q horas tia manhã Apparecew
S. A. R. o PRINCIPE REGENTE corri iodes

Dos Negocies de Marinha, o° Chefe de 2
quadra llianae4 Antonio Ferrieebe,
Po s de Junho de m

i.

Conde da Loaza , D.Diogo.
DECRETO.

os Ministros em hurna da& Sadias elo Paço , e
Ai concorrerão os Membros tia Juno, proviu).
ria , e presteráo o devido jeraniento nas Mãos
do Excellentissimo Bispe Diecesano Cepellão
IVIór , °em Presença do Senado da Cmeara
do Exercito e do Povo. Benet- ilitemenação espontanea em toda a Cidade e Dignando-Se S. A.
R. Honrar cem a Sua Augusta Presença o Real
Theatro de S. :1040 toi alii applaudido com
irlUitOs Vivas , e adule poeticas.

Tendo Re Creado pelo Meu Real Decreto
da data de ituje inuma Junta Provitional , perante a qual se verifique a respensabilielede dos Mie
nistros c Secreterius de Estado do M e xi Despacho , que o Artigo :tinta e hum das Bases da
Ceestittrição Por ia lhes imptie ; a não 'crendo retardar per mais tempe a inetallaçáo
ta Junta • Hei por bem Approvar os Deputa
delia , que Me lerão propostos pelo Povo e
Tropa desta Cidade, constantes da Relação jtene
ta, essignada por Pedra filtrares Dátrz , dr ConRelativamente 34 acontecimento acima expen- selho de SUA IVIAGESTADE: Miniatro e &cie.
dido se publicarão os seguintes Diplomas.
serio de Estado dos NegrreiOS do Reino e Estrangeire.)so mesmo Mittistro e Secretario de
Estedre, e os das Repartições da Fazenda, GuerDECRETO.
ea e Marinha u tenho aseim entenel;do , e o
faço executar pela parte ,
uo a cada hurn
Dezeiando em tudo satisfazer aos Vassallos delles pertence. Paço cinco de junho de mil oide EL.REl , Meu Senhor e Pai , e concorrer
tocentos e vinte hum.
para o bem geral , e he, e tem sido o Meu
particular desvelo s Determino por justas e hem
Com a Rubrica da PRINCIPE REGENTE.
attendiveis razões que Me loa° ponderadas pe.
10 Povo , e Tropa desta Cidade , que os MiPedra Alvares Diniz.
nistroer e Secretarias de Estado continuem a despaches tom a Minha Real Pessoa, conferme
mandão as Instrueções de vinte e deste de Abril , Relação das Pessoas,
para De.
que Meu Augusto Senhor e Pai Me Deixou
pulados da
e crear liame Junta Provisoriacompasta de noVotos.
ve Deputados escolhidos de trelas aç clasçes, pe- Alariam,* 1,.s Pereira da FOReeea
rante\ a- qual os sobreditom MinNtros e Secreta- Bispo Capela° Mór
.
•
rins de Estado veeihquent a sua responsalelHaa
s, é de Oliveira. Rarksra
.
:)3
de • que lhes he imposta pelo Artigo XXXI. Jose Caetano Ferreira de Akidar
dai Basca Constittecienaes Flortirg4ezas. Esta Jun•rs de Oliveira Alvares
• . 251'
ta será resperesavel as Cortes convocadas na
ojj Pereira de aJr,
:Muito Nobre e Leal Cidade de Lisboa , pela :Se dão
2"z Tiftsca . • .
e
sua condena activa e passiva. Determino outro- Frimfd SCO j&JrFer170174.1 karkta
•
ai
sim , que todas as Leis , gele pela necet•idade Manoel Pedro Gomes . .
publica Eu for obrigado a fizer, sejão remetePaço 5 de Junho de 1821.
ardas em Projecto pelos Ministras e Secretarias
de Estado á junta , para que , depois de por
Pedro Alvares Dlnizi
dia serena examinadas , subo á Minha Real
Presença , para Eu as sanccionar. Os Ministros
e Secretaries de Estado são as que eensttio da
Rel3ÇÁ- 0 junta , assinada pelo Conde da Leuzal
AVIS O.
D. Diogo, Meu Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Fazenda. Paço em cinco de
Para $ aleilz de Téra data Cidade.
Junho de mil oitocentos e vinte e hem.
Ctial a Rubrico do PRINCIPE REGENTE.
Devendo todas 3S Authoridadez Ecelesiasticas , Civis , Militares, e Empregado. Publico;,
Conde da tottzli D. Diogo. -- Carlos Frede- jurar as l'3,!zes da Constituição , que S. A. R.
rico de Caule.
11/lancei efutonio Farinha.
o PRINC', .)E. REGENTE Adoptou e Jurou
para tente oteservencia neste Reino do Brazi1
Rdaçáo Áppensa ao Derreio de 5 de yunba
servindo provisoriamente de Constituição , na
de 1821.
t(Mriil do que de1erminas:10 as Cortes Geraes
Constitninteç para os Reinos de Portugal e 41Paru Ministro e Secretario de Estado rios ganiu , pelo seu Decreto de 9 de Março do
Negocias do Reine • e Estran3eiros , o Descri- corrente anuo : He S. A. R. Servido que o Se.
bargadnr do Peço Podre 417,art£ DiniZ.
nado da Carreara esteja em Seseão continuada
Dos Negoelos da Fazenda , eutn a Presie pelo tempo que for preciso , pare as sobreditas
érencix 40 Erario Regio , o Conde da Leuzá
Anthoridades e Rrnpregados prestarem 0 mencioD. Diogo.
nado juramento , fazendo a todas eonstente por
Dos Negecios da Geetra , o Marechal de Edltaes; na inteiligencia de que se expedem aoa
Campo Caries Frederic g de Cauta.
Tribunae o 111.24 Estaçaes as convenientes Oro
gr

•

•

Met2tã Roa sena resporlivot *mote%
que V. tn. fera presente no me
ra que assim o fique evtrradendo p
e- Deos Guarde
. m. FUSO em 7
de sC2
Pear?"11
Tarnbern se icem. úmido
guimes.

a5

aroWitit IMO fyliePdj.
que
Poyiusa/ ,,
sar-: e In05STai
3C1',. Tãtà.dle , a .fir.,
adbc?i ,i a Causa 00E3.
Cw tAiiè0 1.'eS tara IlL)82.CS.

Proclarna0es

Pr,çelaniaçao.

.4dverrencia.

Soldados .! No lie só no Campo I
Adverte-se que ror cita tyrogrf , Co taboU
lha . que ae adquire in , ruertal gliTta. Os irsirmi. em eleves excnipirres 3 data
Co 1.,cciern frito
gela interiores nas citcunsrancias seneats
u ,trièí4 a ,5ilç junho ri & 18 2 s , que oco Ir; ai-ha a Re4 o i r midaveía
enes pwjectão tutuas insanr.veis
laçio tios iv,inisura e Secreurres i
Lst,stiti , e
ern descança a Prarra : ác, ixeis balda. que Cria ht ma
roa Prviiisoria , perante

das US SIM {51.elrançaS C RS (kis CId g eltios , que
confiado , em 6s se julgãota iniv da ai arquis. V6a serei* responsase i s
emite Ea,OS
perante o Mundo, e perante as Corre* à Por-

se verifica R iti.t.;112.. .s1É,Iktlt dt •es
er,t, r, 9s Mi-.
'listro.; o cp e se en eudeu. A, pess.e , .$ que tivertrn cs
c-NArrflarcr.
amtit lia t4t3
rédem èitr-se a lel rettão ftc6ra , pra ince.
ber, tra util,t11 Correet0.

ternuras. Soldados
in.ii a
; visito as
Bases Curtn littitÇáo , que nus devim reger
viva EL-RFA Cnnatitucinnal ; e navio uI, brvos, que defenderem a Pdtria.

seria. na ¡IN. :eeta
i. ai do A, no disso,
HOW tçiált I juiz de F6ta Át.i;c.r/.41 do Cos.
lo .borrrhr:itoi ,
i.rsks de.
orá rara ser Descreu,
hargade r
k fie .1/ a l at: ),(f ai Irerrat h m q
rifirraho t ‘indo niais a n ulher, uti
l&una
dia lp dette n t 7
Ilha c:e 5 :10171,
scursiertidos.p. r
rouhartru-Iiir
J.o Parti , sm reNp. itiâyt,eri
tk e tánto
Fr ain.eire 4 iaitona
CC,: miLzindu o dito f.)t-rre..
Imcit,ader e .aiit.11ict
CEtita (kl Çuit.arlo
Mie
eciitãe drze rril peacs pela Pe.,.a
berdade , rrspoo1nao.11:e 4 1:11JC nadr., trais los.
suião , tornarãe -11 •r4- ci te e retliStrn ao .1autri,
filtro
h•n ed1.0
MSS 1150 tc net a estA.
L n uitt.”
do que 2;CCCê iéiS
rer
Cita to WtIll a o scii resgate , rassanuo v f2t-r,s,s5g
letra ao C3rilão Anierieaw
para lhe
f:4
hor;is triC)IS defilhar tu, tt I 1'41 Iri de Jia.
do deixa ti et t mel a Int', .Nri,Lde
(ler , pr;rreii a In ente a l's;:...c,410 41)( rem.
nbor
) re e. obrar a su, igni.ade cj ue St
urza
ça frfr
de inais ae,Les
cuae os
:
Cursarias raio çr aritseão no ri
, e seria fio.
, e elide a tzr$D
dl o 8Plier .se ,t 1 unds
O sue jk se o rn provmdo ;pai ur, t,r, toca zura
lhaS Citcst-y.i e fanossos Ministr
zerem as suas 1.,brigaySes.
Sou açu venerador
P.
49,

, de oti,tquer ninisãi 1
lana de energia que Nt, possa a l.rt eitar y,tuna
ti-Constitucional ; se fel prelevo , et riel áS
—
mas , e citaappareça dt indo, gr desptiarno ,
qua:quer rnanerra que die esteja moscara&
Corroi ondenrid,
taidai planus In.çados per ' , 0;3io e que sn tia
seguidos de huma Recti,ciçr.
longa serie c!e desgraças: o lasSenhor
— .11r Tecle... Sie
r2zer
trai ainda huma tes. , te vu Pot 1at4arze.r
chegar á sua Pc tida o €.1 il t .1 0 ele ti ,rna car.
&scene tis de brce
qlt fizerfin ta ,que IltIbi
n k orar:rio
rn data ce
brilhar as Quinas Por tivireszÁrs Ta, Rq j tes trais de Fevereiro r's
rause , que V, roi fará

Proclame go.

%unos do LUFO
Habitantes do tRrotil
Impeiáo, lodos Pivirigrde zer GOStliurir,flge;;
Dia 26 de Fevereiro foi ir roais brilhante que
tem raiado no V‘Issn Ht trAsferio deptis cite Irlt,
dia 94 de Agosito a Na440 1 erIa. uc2I ttdiroti
05 Mus direito) , qui traiu VII Urros que e, em ri!ri jão , e fez rem aset r a 1 ibereade. C nasço
Moodo Soberano , o milhos de idos em Neit Tur.
e Seu Augusto Sr (cesso, nt ir4u Riu pregão' da voz geral, e firrnarão et ir o Seu Juramento a Censeiruiviio Port i.gueza , tal qual a
fizerem as Corres. Ws ccrrestes k pilfia pres.
lar o teso jumnento. A Naçku h r, as bases
4,
da Constituição , que fOrlit) 5olemen eme jura.
da por todas as Classes , C 13 1.',1,4 , oà. Que sus
da sitiei roa e cnherentes ?
falta ? No sereis
vos grita ItaZãO ii bladen ,e o (ituer
VOS chama ; vinde , e jurai as b,,ses daquella
Constituição , que ha Nue° jurastes : fletias as.
benta o bOterbo edificio da suave 1 egisLoo
lue deve reger-vos,
5'1%8 pia rncticrn a ntais
maior união a Portugal , que
eterna duraçáo ,
pode manter ti • sustentar e
rouardaro viso Counfrieiti! , „e,segonir pa t a sern_
pre a vossa felicidade. Cl neltil as,iin a grande
N. B. .tunda fura lavevá enzelz FxObra, que principiastes g ralhar oeste modo os traordinaria conie.ndo as Bases tia Coustituiçáo.
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NOTICIAS 314RI2 - IMA S.
Sucedi. ° , M. Franeisco
Voa C. a eln Unia
704 Lei; . 1.6f1) eídff e ta mio. 'ir
# C rothrIe 14 dias ;
- r7 dias ; P. fR
Di 42 5 e9 (ar rente
19.itt 6 tiáo. — Lre r
Rapo,
M. George
B. kl rqutwi tinntr4 ta M 1 ufa Faz
gnrueroa d
C7axde
. .
14
C. á 7eao R ilvh kes Per, ira a',413.eida , caem • temi?.
r
Wij
ío
3i
4hiça
trigo e a outs.
Grisarip ; 3 cliigs L
Carpcija
sri 445
ENTRA D.el X.

reitio ,
B. Hol. Tre

Caur

MÃJNCI

Dito ;
, • Pire ir a
lites Prera
Conceirrla
tigoa rdentc e f
Dia 7 writo.

va Sociedade
Antonio 3+ar
, ‘C.
ãe, ; 6 dias
ia -de
• fraz,ciuo, C. sao

assocar

C2

M,

S
;S
I

Gr000t

j L(I;

S. Ritt,

C Ltt't
)(I .ef,?.

Entrada.)

SAHIDefS.
drente. — Lialtimore; E. Amer.
Dia
Emtry Johnson; lastro. -illadeirtt Faval
Santa
Anna
, M. iiinni Ilvet
L.
Campes;
sal,
vinho
e
fazendas,
X1:4
; B. Tejv M. "toDia 6 dita.—
msterdasn •
ais Jeaquins de Oliveira, Fazenda

Reis , lastro.
'Santa M. Fr
Dia 7
—
Antorio P;nfP .1\7t,N

pioirito
lato

r ria JoJé
L. .11c4 j•à• ,
M. FratNii.^.* Barrou'
1)Êtu
k'keete M. Iui Frrrtirrz flHmSa , farendas. -- Grupará; L. Bom fim , M. 7oaquitit
risco de Ob'tseira , I 5t1tP.
;L.. Siedrhorst
de Afonterrate M. 7 ms
var•n: ,Pereir.4 lastro.
en~wee~77.,

AVISOS,
do corrente
A roda da Loteria do /hal Theatro de S. alojo , anda no dia as de Jun
anno impreterive mente , na rata do costume.
Na roa da (adejes N.° 30 , se ohm do roma hum Colleg'o de meninas cun iorid s ai
prendai proprin a humos boa educação , no 9u2l e ccebent as meninas como melhor conve.
iihaseus pais.
Vende-se hum preto bolietro sem vicio na na dai Affandega s lado e querdo N. 4 47.

rua Direita N 35 , preeiza de hum Cirurgião,.
psé joainim de .41me;ela Regadas
para -Uma fazenda de engenha, cujo proprietario offerece o ordenado annoal de h-tentos n-ol
téio • e os cmmodo de can ' , cama, meai e roupa lavada Jair/lente se preciza de hum
Reverendo Sacerdote para Cape l iáo da dita Fazenda , e se otrerece a pensão annual de des .10blaa , e os' referidos comi:nados ; e tendo os conhecimentos necessarios para ensinar a hum ilkoino
a Lingua Latina , será a pensão roais vantajosa.
Quem quizer arrendar o Officio sie Escrivío Ji Cantara e Alrnota
da Villa de San.
iftrtenis de Lá, la)le com Mitkel Marques' da itsi-a, morador na rua do Ruacie N ° 44.,
p oprietario do mesmo.
Quem quizer comprar buena boa espingarda fiin de encornen& , pelo melhor Mestre des.
te officio. em Lis/a, procure na loja de Manoel Lui tc Casteo , no !algo do Paço junto ao ar, N. 9 3.
co do
Medico Cirtirgico , Ifeçcnhil Ereips de nação , tem
Salvio Gaiato
havendo frequontado todas os estiados da Sciencia Medico Cirurgica
nunciar ao Publico q
atente obteve no dia so do corrente mei de Maio a sua Approvação perante o juizo da lyimi conseguencia do que se acha encorpando e distinguido no corpo de
catura Mói. do Reino
ssiquer pessoa que se queira servir de seus conhecimento;, o achará nal;
Medeeina daata Cone.
caras 'de sua residencia rua da Cadeia canto da dos Ourives. , N.° 3s. Igualmente se ofFerece a ass'istie graruita-roentev a todos aqueles, que por falta de meios, se vejo privados de poderem til,
pensar, guardo o queirio constatar nas suas enfermidades , para cujo fim poderá6 cotnpsrcer na
cata dita i) desde aa Oito ?Mn. e Meia da manhã até af nove e meia , fados 05 dius,
Ovidia Saraiva de "Carvalho e Silva , partecipa aos seus constituintes , que
Je apezar de despachado para Ouvidor de S.
câ d'El-Ret, corminia ainda p advo rpr nesta C
te , pois que o seu antecessor não acaba to c. o serviço daquelle lioior. Partecipa insalme
ssue se mudou para a travessa de S. Francrseo de Poda, á esquerda hin io para a rua do Ca
no sobrado N. ao.
Quem quizer comprar hurra grande morada de caias ,,e
na extensao de roo palmoz
rente , e outras tantos de fundo com boina grande arca
pf na rua nova da Vila de S.
r dor C'rpat, dirija-se 3 caia do Sarunto '2ór »se Alellúti Fia iSM!' F(' da nooma Vaia , ç
coro elle ha de fazer pegado.
No as-trinem N 9 r3 , na rua do SaL 12 ,,, , ha (5 8)1P0 T rO(1711erli
oínjo prnm mimam onle de Matam , pérola , hon ,
itquira ,
preto , rasa ,- .,.aller ern
meias caixas „
q uartos e a r,,,,rtArt „, p.-;10-. preços , que ptoritre
qualidadro , assim conio vidros pira vidras
ças , sue se vvodoin coln muita coramodidade
enzaixotadris enrno postos -coo csixilhox.
Satibailo da Alleiiiia fugia hum escravo por nome Pela . i , de ri.o - 1_4'1i:o , com hum*
orelha furada toais do naiiirsi , quem delle souber o poderá etosiir ,oi a loja do Li.
vreito na rua da C,, deia , proxinio á caia do Correio amigo.
O Sargento Môr José Pinheiro dor Santo:, proximo
lnLIr.i miest C : da fir
tia a tildam ...,::.- Jous , grit.: se considerarein seus eréuoies , lha opprc,e.ol0 00 sioiii: ,,:. .7,-ita s , .çi"...:È
çGes , ou au t oo c„ .u.te,squr / ilidas , prir onde mostrein ,eresrl seus verdadeitos cre
,.-, ptr2 i rume - .
diararnel 'fie Ncrern indc- rrIna,.‘s ; e isto para os da tç:rrá no ?rd ' xo prazo de
,..ta data
deste annuncio ,
pa os de tóra no de hum anoto ; aliás não fi ca respoosovet por ovut._
V nd.,
inmorada oo cozas de sobrado DO Carne) ri rija (12. Posfreirc , ",,sido
ke , A r
d^..•,r, dr
ttr.L. envialra0.da , com corr.modos pua mais de 2Q, escravos ,
r. s
ji4ra barna so,n-le c
erk''. quem as quizer comprar dirija-se á Trártma , qtie se lhe d 2. .. ..ot, o preto%
--.....-••n•~IY
m-mffile
••••n•
•
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