
D. Pedro, por ele mesmo 
 
“nosso dever e nossa honra exigem que não nos separemos dos restos de Portugal no 
meio dos perigos do oceano; nosso destino está vinculado ao navio que nos transporta 
e deixá-lo seria tornar-nos culpados de uma injúria nacional” 
Com apenas 9 anos recusar transferência para uma embarcação britânica mais segura 
 
“os portugueses e nós brasileiros havemos mister” 
Passa assinar como brasileiro após viagem a Minas Gerais, em março de 1822 
 
“É tempo. Independência ou morte. Estamos separados de Portugal” 
Uma das versões do grito do Ipiranga a 7 de setembro de 1822 
 
“crioulo de S. Cristóvão” 
Assinatura de carta à Marquesa de Santos, de 30 de junho de 1823 
 
“Eu sou Imperador, mas não me ensoberbo com isso, pois sei que sou um homem 
como os mais sujeito a vícios e a virtudes como todos são” 
Carta de 4 de maio de 1824, dirigida à marquesa de Santos 
 
“a fruta é fina, posto que a casaca seja grossa” 
Carta de 13 de dezembro de 1827, dirigida à marquesa de Santos 
 
“A minha abdicação está valiosa: jamais tive a intenção de a tornar nula. Eu amo muito 
o Brasil, eu amo muito a meus filhos e a todos os meus concidadãos; eu amo 
muitíssimo a minha honra e a minha reputação” 
Em resposta a Antônio Carlos de Andrada que propunha seu retorno ao Brasil 
 
“Não sabem que eu abdiquei a coroa do Brasil por minha própria vontade? Eu me 
retirarei de Portugal, no caso das Cortes portuguesas decidirem que não posso ser 
regente do reino por ser cidadão brasileiro e se os portugueses não se quiserem 
aproveitar dos benefícios que lhes fiz, retiro-me então para a Alemanha” 
Carta de 9 de janeiro de 1833 ao filho D. Pedro II.  
 
“Amigos portuenses: enquanto esta cidade poderia correr o menor perigo, nunca vos 
desamparei; agora obedeço [...] à necessidade de deixar-vos por algum tempo, 
levando comigo a saudade mais pungente de vós e dos meus companheiros de armas” 
“Adeus Porto, nunca mais te verei” 
Despedida do Porto em 28 de julho de  1833 
 
“Morro contente, porque a ninguém fiz mal” 
Após a extrema-unção, a 24 de setembro de 1834, no quarto D. Quixote do Palácio de 
Queluz 
 
 


