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5tado olitico de 1E~aJropa e

Napoleãofazendo mover a EI ropa,trllzia os Estados cm conlinuada desin
quielação,e refleclindo suas vistas sobre Portugal, fez que (I principe regelllt~,

operasse a grande mudança á muito tempo atnnsclltRtlo, que [ll'omcLlill a
cÚl'le portugueza no firil"il,llma fortlln:l,e um poder, qlle jnmais leria c;spc
rado consf'guir na Europa; mas o mOllan·ltn re. crvncln pnra !'l'allsar e:;sa
grande idéa,não foi senuor ue se rnlrt'gor a elln,ro comc~o rIo cu ri illatlo;
elle linha que combater lima mullitlüo de prpjui7.0s, e lIluilo lrnhalho em
"cnrer o Cfue lhe teria sido tliflJcíl nrroslar. Oprimeiro t'ro for~/1r Ul11 ('0\0

inleiro,a ocommouar-se á üllscncia do seu SObf'I'OIlO, e \'CI' trnll fol'l lor seu
plJiz, ele mclropole qlIe era,em eoloo iasuballerno. O cgulIdo,fnzcr UI lidaI' os
hobitos ue um eslolJeledmellto /Ioligo, n lI()Jm~ZlI, homens emprcgados 1I0S

exercitas, nas adminislrtlçÕcs, c nos cnrgos ua côrte O do c.l'lllo, condu
zindo-os á um paiz desconhecido dollcs,onuc tudl) lova por ril7.rr (jlIíIUUO

cm Porlugal,ludo lhes parctio já fcilo, Otprceiro erü ~c .Jr<\r fill1dlíü. ,COItar
o circulo da socicdadr, fozcndo-~e scguir á oulro 1Jcllli llhcl'io 1da má
vontade de uns, pelos. pelill'eS tios oulros, e 11'1I11::pOl'lilr Il&sil 1 lodos os
mOlivos possiveis de UCSCOfllcfltllm< 1J10. O !Jl'!n que a POlllI"ül pl'O
mellia no eSlabelecimento do eu go\erno no Brn. ii, C'ra til' cOflhecido ;
teri50 attribuido o eapridlll, a illu õe., (~ tal\' z mesmo iJ eÃI'~S () de <11110

ridarle ab olnla, uma trausmigrí1~ào I,io ulil, l<io eheia elB um fuluro
ele felicidades, t.alrcz, se li\essem suble '(Ido ronlw llIna til I rcs()
luç.io.

Era preciso poi.s,que ellll fosse pro nzida pel:l for~a der.ircllm"l:mclas, e
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que o roi parecn55C scr 'oIl5Iran( do il ceder li impcrio-n lei clllllCCC..si lll'le
D. JUiio \'1, teve il p:lciell<;jil (.Iv ~,Up(;r,lr I J.lu !,iI!'illirlll' ii S 'U \,05 ililu:;
totIo:; IIS m J I\'OS tIl: ( e c lil(ell!illllt'lIlll, I'ill ii I'"n:ilr llldos lIS illl'!1 < ,(::. ÍJ ,)

<Jl:Oillll U !arelll, I'0rquc a ICIOIIII;<'O frulI(;cza tIcliü furlleccl'-llw u UlTU I':'J

1111lis Illll:;rd e ti lIHlis !,liltJ:,i ·I'/.
l'urlugul lHa ,d iilC!1l da ingln:cl'I(I, C O D(legu do seu F0\'(:IIIIl, ii csso nl·

liéll1í;a, 1.:1',1 UIIIU glillltiu (;1111:.11 dc ii ritil~iiu pura o gOII'1 IIU lÚlIl(;eL, II IL'

tillltll obrigadu Clllll sua ,idol iii. ,ú qllC loJa.') ü;; poll'lIeill:> tll) 1.111'('1 ii, (t. ,

lhe n,:ullirclll, Pil/U mruill c: Cll U (; iil!lll;n·j I Ui ll1tiii.l!l~na, (ue d c li;! J

}lU lin dc~ll'lIir.

A tLllle de L:s);oa ('.laVil lJt:m Sl'gUItl de .l;i ser nllol'i1l10 1:111 SI'lI !,IO-
Jlrio tc 1'1 i 1(11 iII, ('1l1l1111l11b C:H~ '1la1luC Se e"l'e1uS. c I'clu I'i III! do Illi~l'

ljue ii lllglalel'lü uefelldia pnr lU lasl!;; PilSS,1G~Il"; lllólS ufw I"~a'illi-U SC~lIrll

oe defellder-si.' pnr tc ITiJ ,1;11: ,IS P'IS), gens Cf;IO guar ladüs pdos Ilc. I'illlhú,'~,

lillltjlll:íilUUS IlllS Ire:; ljUilrlJS i'url~~, e cujo souerUIIU CS1,1\U elll \e"pcras dê

cü!Ji '.
Ao prillcil,io concebt:tl algumas illquil!lllÇÕI~S, depois tia paz de Cilllljlll

FOflllio,e lellli, \,el' IIS exercitos fI'illlCl'WS t'lll SlliIS fl'illlluira" lllrilvcs_llllIl
U lerrilorio hesplllliIv!: Ill;IS (;~S;IS illqlliela~tie;; SJ dcsn:lIl:têl'úu IUGo,
porque u gtl,l}rIl0 fl'i1l\cez e:l:\ 'U OlMo 111UilO {lCl'lljla.lo.

Ter- C·Jl,1 aCi'edl!:ulfl, qtlll e,se !)aremo, t1,~P()'s (LI paz de tllllnl'illl',

leria exen.:fdo SUíl \'illf.:all~a t:.llllra Porlugal; ll1il" II pi illlcim cousal
HOtlujlill'le,LÍllha óldo[llüdo llCSSil época UIII s.)'sleula de paz gemi, ua Illal
julgou COlll'Clliellte fazer parlieipal' ii l'urte til: I'urtllgil/.

AOm do fazer olllrar CSI.I etlrllJ II seu jlIU.111 Je l'u..:i.Jt;i\Ciio ~erll l [C 1.

COlldllir Ilm ~Iildrid. elllr' a H'lSpUll!liI, e ii Frallça, Ulllo! l'Oll\'l'IIl:àll, pl'llI
qllid S. ~Jilge:llatlu o rei ue llCSJlillllllJ. Uil !IJl'ulJlic,\ fru lcez,l, fOl!ll;tri:-ltl
um uxer 'ito ClJllliJillado,paril ulJrigilr Portugal a dl'~filzer slIa i.dliilll\:ll COlll

a IllglaICI'I'i1, c eudcr ulú a cO!lelu lio un paz tluliltÍliva, as lr0l'iJ' lll:s ta
ullolas GfrillH:iJZnS á (Il;CIJl'n~ito du llll1 qUilrlo do . CII lerrilorio.

Em eOilfonllidllde JeSle al'r,llIjo, UIll;! dil·i::.i1o frillli'Cz:.J', l:Ulil 1I1l1;) llllllll'

rosa al'lilllariu, atnl\"'ss U os l'el'\lléos; Uiltlcr:i(He lias fr<Hlleira dI! l\lI'
tugaI, nla;; ('S lJvSilillllllíus, 'llle s·ú;; tOll\:lr:in pariu nesses c Illlllillc:>, \"AO
50 Jusgoslanio; u que deu lugar,uo tratado Je BadíJj(l;~, lltl '10alll:'10 5 1'0:'.
IIIOll~i1IJ nlgulllil <.lu oc:ellpuçlio Jn 4UilIlO tle lcrrilllrio pllrlllgucz, IJIlC Lil [lU

sid'l u 11m prillcipal dn gllerril, c dll COll\'ellc:ito do ~j;ltlrjd.

O primeiro l'UII:>ul, ret.;usouloll1i1r l'iH'le Iles. (J IriltaulI, que nuo continha
11 ubejl'clO l's'ellcial, (' u~s".iadtl,e sig'.li[itoll a S.. 1. CillllOlica.quc sedia o
J aelineara, 111 ('115tilria i\ ilha d,l TrinUlIill!. O rei de Hes[lllnbu rntlincuu
o 1J',llauu,e fez tlllllbelU U sacrili 'io desta illlo.

Em (;OllS;jqUcIlCiil du tral'ld.) de Badajoz, os porlllglle;:cs só ltnbiin ü

COII buleI' o,; frallcew:,Cjllo Or,llll1luilO rra{'os,pilln lhe fazerem srili1dê muI,
mas ao mesUlO lellljlu pl'oc:uranio Jescl\l!Jaru\:ur-sc ue Sil {;IW[l'il : ('.111\:
upro\'eitnrão a toirellll1sUIIl;ia du I'i1Z eom a Inglaterra, parü \li'll1cipia!'i1
('011 )oI'(I1J:1I, Gll_) fui ussig-rllldu'JOtl5 Ji(ls iltllC:-, Ja ils:>ig'nalul'lI U05 Ill'e\l'

nlll1i1I'CS ül:1 Loudl'c .



7) 11:; (';,1' Clr';:I;n.l111C;13.5,linh;IO r,:'~rJ'11o l) Cllll1 lJrimen O do pro'ccto,
gllc tln !I ,1 , , , J. Fi,,1 L'I j~si ma de Ir;1I1 c; íer. r n<;étl n de ~ell governo pu ri! o fi rasil;
m'lS o; Ilpg-nc'jns da Europa, {J pllrli 'lIiflrmcllte 1\ plllilin dn llespl,!lho,
hl.iiín (',pN:!r OtllrpC; nl'onlp.rimt'nlo , 11le tOl'nuriiu illdi l'cnso"cl a e. e
CtII:;io desse importanle projClln,

Tcn.ln C;~ rompido ~ 1\111. ('0111 n rngla!errll.l"30 tlepoi >e sna conclllsiio,
POIIII~:iI nlli:ldo cnn,tallte b In;,\alcrfJ, UClinl'llr<'f em ~1!('IT'I. c de ro,.
lJall'r ii , 110"0 II frllnCP1.e3: mas ('da norn g':I~:TU. ! ra pOllCO ii SIl. !:rilar."
ali n II'ndo, t{IlC O clter, do gn"Nno fri 1f'1'1, c;e di,pl'ldlll 1\ ('ombater II

l'1'I1:s'a, e lillll:} IlPl'e-, idade Ja Our ue IILl Iroras, p. ra tli'unph!r ua
1(l1"1I, II t('nela, clljos e:crcitos rfio nlllntTmll1S,!lr '1'C;, !tem ('Xf'rcilütlos.
n l1r~l"hl\~o d, lima fUl'llla~iio de g (Irill, c]IIC ;!ll' tinba fk:\flo por morte
th FI'I",II'ri:'o, II ;:?:I'alld,', "lU (;011, cqll Ill"i:l disto, 3011ilj'nrl , tiniu relir:ll1o
dn Ehr(l,p~I'.1 as trallspor!:lf ~obre I) H!lrllo, iI Sllas me !JOl'l'S 11'°1 a',e (IS
Sll lslilllil) ,'Ol\l rl'('l'I lllS,lIirll!o no,"!)s liaS armas; l,~sim os l' ;'lu!.:u~;:cs as
sl'''li,jn por 11m cXCl'l'ill) i nglt'z, "iràl)'s pOllcn ('frdJlIr(1ça1Ios, ~

"as 11 'J'lli'sia roi \'l'Ill'idil, . ell ('X('r('ito t1i~) rSfl, Sltn 11Il'lt:lrcllía i/ll'a
did,l, e leria sido allnirjuila'Ii!, ,c li nllssiu lIAo li"e~se tornado illll're,su ('m
~alv .. r alg'llns dcslro~os, O SOI'('(I!TO da I1ILSi:l, rt'ílllimoll a gUI'~rtl, c
\:!S5U noro ill/'í I('nle i!illt!n animoll l'orl;l~al a m:lIIlrr-so fil'ln : e ~~, II. Fi
dei', 'tn:llliio t:nha aill li! nma razlio s'lf i,'nl(', pnru C\('Cl:lar o Sl"l! roj elo.

En'rl'lull I II dOlJS ill1lw:,a.!of(·s, l~r;IIII':'I" I) H I:-S", se f'll.i;io • ui o mal
r ('jprn "IlIIl'lllc', dCI'I'i!llliln.\o 1Il1lilo i1llgllf', c 1'\,la gillllnll iI) 11111 sobre o
o: lro, 111,''; \'1 'I) ir idéa <!e fuzI'!' t'IIS al'r:l1lj 1, iJ custa d oulrem. Essa au
!:iII"'" r'nnc',' t;lo ]'rod J7,ir) /) ln lado de "·i!SI1.

'\ f ('.S'~ tral, ln n im IEtra,ln da allseia l'mrrpgou lnl r, II <;r saber,
1' .. ) f,'l' \'IJ I' li III '1l,1r'!tj'l 'liJ.'·:()':n, ecolllj 1,/:11' o ,('II_,}'''' 11Ia de deli'oso,
1::11, " I) '!tO "1"1 I ln e,h~o ,j":;SI m(\(!arcltiil, i lra e lellde\' suas fron
ll'irll~ na ::111::',\ o'oll:a,

'lia lal ddl'rcnl'ia tia p:lrl ,le ~f):1; parlP, rxig-iil ;;rílllfll? c:'mplaerllria
,1,\ punI} di L·c:,si'l: :i-!WlI f"i (~()n\'1'11l iOn'1 lo l'or um /lItigo SPl're!o t,O

di~') tI'::' '\ l(l, 'II} .. , ~I. H l:,si;lIl1, 11'11)' o 'poria" modo ;1!~llrn.á qlJe
S, :,1. '~I"i )lI' ZiI,'H.) "lprD' ti fl'in!'l" dI' íl's: ':: ha,e Oi tl!gal, e collo
ra" c Plll 5('IIS t !:r'll1I'S'l'rs, na de sna fill1!i'j'l,

Esl..l Ilrrnnj n"1'1 Na j'lsto, ll'JI11 I lal, llelll honro5" par:! o rararll'!' lir)
f.:!bild r) dI) iII :1('1';"'01' .\lrxlll tire, l:1aS :l),j illl~rcc;se l!lU di'lou,t'jlle l:lleo
fi7.f'sGe; II l'IIe fez,

"<1P5 5r~:'(',II\, Illl) ln ',1allir) rl)1 \li\'ld~' r,s(', e n l'(,j 11, ro: 11l!"'1! t H' WfH

Cj'Il: (M,le, d,,\lrs r.onhl' 'Í1nl'lltcl.'IlI~l) lin\ a nll 11 rnz:':0j r.:"1 ir l'c;!lll:el'(,N
~e no Hrllsil.pl)J'II'",' ,lO rnc,)io hnl1l fi nda !o tI!'ll;:!l \laiN dl'fClldl'l' sell rein ,
se j:tlll:l\'ü fi 1"~I'['ssidad,' d por sua rl'SSO:l rm ~1'~I'ran~i1,

C mudo as éf) l'as pI Jcr"io IMPU' S~ tiilr'I'I'IlII'~, e o I'('ri~ pnt!i" 111'5
",ncror ~ nrJ p (J hrül'llr'l d{ls \,fll'l" ' "I. 5. s:l.t":d(:!1 S dos sorcorrp<; da
1'1:;1 11 !· !'ril, ~;lIL s ,q'\ os fI'ÔlIlf'c:. 's ii?\.' ~q Y:i l' e,r'll'.;O" l"lra o J'nrr
cie:};nr as JI':ij~j '~, q"e r.u~1 ;'io 5:1(1, ntl';ril<;, c I'] 10 ('s,p~ !nI'S llOS !,or
1:1 :J(>ZI', I ct11l.ri IlJir\') d~ '1)'5 1""n os eX:'!l soo!' cl,' l(1J' ii Hr~c;ri\lJhll, na

.
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d perigo tinba sido muito grande, para que toua a nação portugúeza não
estivesse disso conveuciulI, e o rei não teria aclllH.lo outra occasiiío mais
fucil pura se afastar.

O rei devia lomar, como tomou o partido do ir estabelecer-se no Brasil,.
e provendo á sua soguran~a possoal, offereceu á sua nação li perspectiva da
umn gloria, do um poder, o ue uma prosperiJado, que ella niio poderia
11 uncil esperar na Europa, como o linha provado a exporiencill do
pussudo.

, Um trama se ur(10 cm Li. boa contra a regencia do príncipe D. João,
que Ilíio love cOllseqllf'ilcias, porque o remedio foi applicildo a tempo. No
mez de Outubro de 1805 o prillcipe regente foi a uma jornada â Samora
Corrêll, con1 a inten~í1o de se entreter lia car.a, onue se demorou por es
puço de um mez, até qlIC Chl'gOU o tempo elas aguas. Samora,é um fugar
pestilento !la estação das chuvlls, e alli por esta occasião adoecêrão de
febros mlllignas, alguns creados da familia real, o em seguidn do mesmo
mal, enfermarão JO:lquim Jo é de SOlJ7.i1 Lobato, guarda roupa do
príncipe, e Thomaz Anlonio de Villu-Nova Portugal, que tinhão acompa
nbado aS. AllezaReal,por llilo terem ido os ministros,conde de viIIa-Verde,
c Antonio ue Araujo e Azevedo.

O principe então voltou para Qneluz, por ver que Lobato e Thomaz
Antonio, cOI'rião perigo, por se ach'11'c.rn muito mal, Ô em grande risco
de vida; e S, A. Ueul passarlas lres semanas de rcsir.!encia em Queluz,
cabio Joento du uma moleslia nervosa, que se explicava por convulsões
E'l'l'anle.', DOS inteslinos, nuS far.cs, com IIII l<l \'01 abatimento, A opilliiiu de
seu meuico roi, ser este awq ue produzida pelos meSIl)Qs elom6nlos delaterias
que pl'Od mio LI an fcrmidaue de ~ amora Corf(~a, mlls que não tln Ila ehegoclo
ao grão de intensidade, com que tÍnha alacauu as outras pessoas do serviço
do príncipe.

Esta moleslia causou mil itos sustos, e ''1)I'ehensões, no :ln imo do principe,
c achando-se melhor, sahia 'I passcilr peln Quinta de Ci1xias, e outrus, alé
que sr, reslllveu á ir estar nlguns días em Alfeito, Quiutu situaua da outra
banda do Tejo, (~m [relllo de Lisboa.

Tbomul Antonio de Villa-l',ol'n l'ortuc;nl,logo que convnlcsccu, lendo ido
beijar a mão do prillcipl', e n Caxias, a11i reccbCll o{doIU pllra que fosse
para Alfeite, c para ondl} () prÍllcipe mllllllnva ir IOlIi poucas pessoas, e
lihi fai Thomaz Antonio testomulJha, c aclor,lla t'fillllle intriga,qllcse la
"Illltou sobro li regenein uo prilJcipe berdeiro ela corÔo de Por
tugal..

Um frü,]e do convento de Mil ra chamauo FI'. Gregorio do Nossa So
, nbora,indo nA Ifcilo,saber da sande do pr'ncipc, C011l0U aTbOn1IlZ Antonio •

•IS novidaues, quo onlüo corl'ião em Ma ril,e Lisboa ,sobre a ellfermidade
do prineipe regente; e nada menos era, que dizer-se, ser aprehclIsiio mc-
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lall'colie3, qlle o inlli\hilituria, e f(ll'iil~lIlrar oulra rngl'nl'i:1
zi.'io, pcrletll:or a prilll:eZU regenle; e uulrus, devcr l'l;{;ailir
VIU "i\.

'1'lil)rnnz Ánlonin de posse tieS5() trall1a, C1"C paril rll, "rll aillda !lHl
pOIlCU vago, illüllnlbio ao frade,de vullar lo'go a Lisbtla,:1Í111. dê indagar 1111

IIIIciosamenle, niJu uespre5alldo ucr:asiüo U üirl;1J11l5lanl;iils qllC e~li\'csS(~11I

ii SCII alt:allce, para ccYnilccer-se a verulldc dos LI(;105, e que 10).:0 qlle
colhesse as prct:i-s:ls informa~ücs; (l fosse illslrllir, dr qlle se pil:-.~awl.

J'r. Gregnrio de Nos'ia Senhoril, dll'ornp'enlloll l<'lo hr~111 (l SlIa COlllllli,' 'i'llI,
que VollOI1, COltlilllJa mllilas parliClllõtridadl's do '1"() SI; piIS~iI\"il, IlIas
t:io sórnnlllc mClliorO'lI certa" familiil , e pilrliclllilrllwlftn O qlJe sõtbi:1 da
::\ra, D, Maria Macoso. Dnstas nOlicias illrl'rio TlllIm:lz A II lilll iII, Sl'l' [leri
gwa a demora do S, A, ~cal, 11<1 qlliiJlü do Alfeiln; COJ1'l!IIIJlliclIl. (I S('II
jllizo a medico ~Iannol Vieira da Silvn, e a ,Ioilo Diog ele Ililrroi', e il';
sOlllür,jo,quc cOllviriha f,T(;ilitar a '1Ilr#da dê todllS,qllU (flri'Lc 51'111 fidlar :\C\

prillcil'C re'O'enle, e viu sem de Lisboil: C Inesmo COllvldar lt~, ,ii ir i~

IJIICluz, b ija'r a müo ii railtilil, c bl;\m ilS 'i 111 iriti\lauredelko';,('Olllfll:(\.IIi
IllilVila côrlo: porqlle rfllCren'doS ..\., He'id,pii .31' <lIMOal' os aresdnAlelll
fejo, el'il neces '<iria uesvallcccr ii vozJlllbliCll, (I(~ '11tlJ I:stilva dO{'lItn, e i 1

f'apn de gO'vernür ; pais ü ellrermida e 0['(/ JivI~rsa, dn CjIIU se p'eIlS<lV<l, ('
bastava ser vi lo, e fallar ii lodos parn se d()Sengilllarelll.

TltOJlÜ1Z Allto'llio en'lüo ill~nnselltO'u ii S. ,H 'ai, SI~1' nl'('p.$Silria f\,,~i!

merlida, po'r Cllll\'il' it SI)IIS illll~rns es; llil() ii ('Olllllllllli"illldO' ii I1lilli:-.ll';
illglJlll, Ul't6m e!plicllll <lU [lrill ',i pI', as riIZÜI'S (111e liltil1l, llilril (','(,', ~I'II ('/111
"elho, por er IIl'11'ito' 1I'1elilldl'osiJ (~SW lI11fldi'ill l:lljU ..egreLiL)'li,jo sidliu dil
qllulles Ires cOIr'fidolltes.

Cu,'lon ll1uito ao [lrilll;ipt, ti ra'l.pr ii jorir~/dil, Pl'1'(1 :('lIpildo dI) 1'l'C'l'in dI'
('r nlglllTTiI cl.lllvlIlsilO (lO mi/r: porélll levado llitS nnlJl's i1PPI'I'SI'lIli1d<ls por
TItC\lI1uz Antonio, d(~cidill--e' Ú parlir; e fl,i ill'Olllpilllll<ldo ,I,~ "l'li 1III'dll'/I,

vo1lol1 niclllllr, ii pOll'lo lfc ui 'púr il sua jOl'lllldil 11111':1 I,\-I 'ilJt'I'j'O,'Ilt1l.yj' ,I T
de ,lill1oiro de 1806.

Ficou em Lisboa inrlllllllill,) dI) (I1)S '1'\',11' O qlle SI" í',L~iI\i1 n ÚÚ':':l1\'\

fra~lc c tio iI' a VillHvi~osa dilr p'arlc de tudo II qlll~ vj'"M' l' snlil'(',,~I'. (;/li

110 lI1u;~de Ircvereiro, del'lli'raji,' II prilll'ipe I'l'gfllll' ('sf',I'\'i\ IlllllI,\' l'l'slidll'll:
ciclo COI11 o exercício da 'il~lI lia' Ti'pada de Villa\'i,,:");:I', Il/'Id:' SI: t1I'IlIl'roll
mais lempa' do' qlle ,e I;SpUl'il"il, que TllUIllilZ \lllI~niu solllll' de t"dll II

trHI11i.l,quu se IlrJin' em Li:lllIiI. ~

O11111rquez.Je Alo'l'IJ(l PJ lilval-\0\"l~l'I1iIIH"l a provilll'ia dO'r\II'IIII'-jIl, I' Ifld ••"
os dias o prillcipe' 111e davil illlciiellt:iil, e [llll' I:sl' IllOlil'lI III/~ InlllOll iII II i
zade, Os negocio's <rahi se cOllliullill'iiO l1'I(J$ Illillislrn!'; ,: 111:IS :dli SI' dl'
senvolve m'ais tt ill'lriga, e i\Ugll'lUII til ri'J() il5 SllSlll,itlS l'c /IS ral'llI. 1/,1\' FI'.
GrH~OTi() veio cllntor, qlle sü I;ololllll;ell,

Tilfeli1.melllea prinGp.ZH J'(~gl~lItl' leildo p'lr lr1uilo' valid:l ii II, "i1riilI1I11I,
no lOlllp!) elll IllI' (I prilll;ipu l':-.l"\"l !llJ Alrt~il.t'. ii 1111/, r"lra tio i't'lI '1'Ii1I'I ...
&P.1I1 Só aIwl' II Il10li 1'11 q til: ri 1)11 ,'oIIIS[\ 11 \':-.11: tI""il !~f';IIIII. E"lil ';"1 d1111,1'

ilCO'l1l l'illlU lU lla "iC!SC.lll é\ se:.! lU 11 i 11,1"1',1111;1 ":0 li tli:1I1 .I,' SII'-II.,\ !',.iJlltl"
,I
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j,Oft'H'; (I.qr.~ L! l !~1l,1I: ·a. (,U !J: aJ! {l j 11 .... dI: .. 1.,1 : :-=ili'" 01t ;t::· ... t I:
l,u'l 'III r;l"dll~,

r '(': 'l tl)ri:ruit(:;to tI;1 IH)lif·i. P,lr1;(' i a LI ali ,O:!f . i'II,O f( I C'flii:!111i1l~1 1! 'i

1/ III; 1Il'l1i,~110 : UIIl a,'}"" I ';1'1' I lo dl~1I I, • I';' li!'I, I) '1I,lr:l 'jl!"l'I:' I

'':)li'!(~ dt~ \ iii ... 'l~rdL', IIÜ" ql1priil. (~1J1' l~ all~''''ll t.: ' dl':-!ill·jlt ;1:) \l(dlliifl}

pII1,iil"tl, l! dlll'ida\,l dt' "'illl;III,lIll!;:; tll't,nl'!,,,!!,'''1 , ; 1"1I1i11. AI,', III", 'iII'

"lllIlllIlll)11 ii l;oll,I~I",',)1' til:.{"n'lil'j'l, 11<1 'io/': ';1' tilllltl P ,':.i1d I, p'" 1,:1' sil'(, )

pl'illll'i 1'1),'1 III' lillll'l !Irl'\ 1:;:11 I~ ", iI, d " i I' ;,',,11',1111 I) (' III I:',q I' I,;io i"'"
",'dl"~;'): !' P')I''!"tJ d":;I/,' ,\lllil, j,il) ':I'lilillil dl''''itl:l'l'idoe P!'I'I"'lli,il), ~

,'Pl.;" j;'1 1'!da ('1',1; ~" pql~qtJ,! II 'I I,) aill,ia ,,'j li:l, ""'I!j 1'1l1,lI'll ,1:1 1' .. ,1,
l·"/ .. t (~elil 1I:~ di tl))·c.ilJ,f t: C:l1l1lplit';J\iI f! .. tI., ~ o.í1 l l.lI jio pI t~"",I'II!I' .l·' I (~r

!tlI: "111 s/J ~,; ..tlll'l; n' jli:ill lo hlal!.:II., 111'1". 1,:1' I",":;i,l ~,i:,él !~C ,; il '

CdS", C '!O'; 1I'~;\"IIJ!I.jó 11;\ LI $1; llll 1:\ ;11 I': j, 11,1.1:"

.~I'~lItO pnl 'IUI J () ('tHtt!l'lllll Illpitl d'!'II.)· 1t~, .:.l:l;r pr.r· nL dl~·. fl i'<dlt: ~

si ~ ~'ali'.t'l .IS, p; j'tI OlJdl~ t' .. l·l';il tll',";pilt"L II fI I li} l'ilil'II'lp'- dt~ ','"'Ce 11':. t .'1l,~ ,

... t II t1t",Í1I, () IlIdl ll!"/ di' ,\~llrlt:r, tlP/i.' IL-II· (I !(ljHt'l.t n'lf\r' íI I f Ld(~ .J ~

:i1blJ,.!.d, I' 11IlfqlllY. dI' )lJ;]I:~,It: Li:,1"l 51111,111 de' I.hlllll'lI~ l'1l111!!ll~,\,'-,

1'111 par.! \IIIl'I',h,," IlI:lr" P:!I"! () I ":''/\t' , III' II 'I' .II' Lllal:"ll , ,ql ':

',1.1\ I ('IIl'-11 Iii' C;t1d'I', fl r", dt'!.': Ir, I 1,1 '1I,l 'I' 1111, (, :I,~ illl 1;",.\1 I'~i:

lll';.\fll'jn ,II'(Jllllll ).!ô\,ilJ, () lJ;i:wi I' 1':1\:1111 ,I l,riIH"'f,l 111';'0, ,: 1,1:! n' I"":
dt.'IJ, (flll' (JS :111' prol< ~;ll,[: I: '1111t l; 111 ~ 0\ t'fll:n .1. '1'11 ... l.

"cio 'llll: !'i,~ 1'\' d,":;lu 11';1111:1, ,J 1111' ,.,) 'I 11'1';,1 1'1"; 1':.11" p:I~- .. ,' ,I 1'('\",;" "

tI) l"t'g 'uti l lo: \lJl.', IhU 1 o pl'dl~'iiH; ,iii P II t .'r'l t '1 ii i . II :'. i 11 p :~ll~~ ,Ii :j
1'111111) III ,l!' dI) l,rin"il'I' ti" n"ird, s"IIII" d"i'" l'l " 11';;111;1 I:di' II," 'I

111<111, I' ;lO rlrl~:!nll lCll1p", ql!l: 1~Il,:: 11(1;1, ::1,: pI illo'll'io I ,I d"~LI lt::..
tia fillllíli I rl';t1 (Li Iln,;pilldld, (l' !'d, 1" I' r,,, '1Il 11111:1/, ""~ 1',1' !~,il'

duil"l pari':-,I) t'll\Oh'l~rpnl li:l HIIlI!'} '..·;t cLl rl'~' \J .. t, • :-idPill tl I 1 ;:ll\ "I" ii

,'r 1:I.'rl,1 il III iI",li.1 d:t prilli"I'I' : I l.l,~ 1'''/110 '1'\ 1,11' 11111 kll'l'" 31' d"",I' !"

Jili1\'il a pl'íllr li'.\l~ (\ ~~p P,(}tr-'tJdi:1 1'U,1 ~.: i,t .11 II '1':1 [ I a !lrli ;~t ,:lor f t;l~t: l

ti 1 r 'g"lll'iil. e 101' ('(dl$CI[lll'I](;ia ~, ,Ii, C III. 1111','. :111': 1:'1 ;.1 II ';I,O!' " ,

I\' 'I'tl 01 l' ii i'UI'IIl)','l!,(:il ~('II,d(lI11i:1I 1';.,1' ,""I :1 lt,,1l ;'11 l't'lJi::IO ['I! l'-i"

o Prt1jl'( to (PU' ~i(~ dr'\'t~ ~laribuir ii 'LH 11 'I lil{1 ,to II;' .. 11.0 :t'il II I f ".1:1:
II. ,I.'l'iolllJliI. SI'I'ilrill"l il 111'1:" e'l.ôl d:1 ,II II L"d \.' d'l 11'11111["', U (:(IS,III .. ,\

,1(j'lell,l, ! ,Ira III:; \'11' " llr';r v ~'rll"l'! II

.i'II!.') '111l} rHZI'1l1"~ de,:! .. il:ll'lgi l , rllnd,1 ,t' i'ôl IIl;U;'!lil ,lo [I'm ,II, r I'

'1'11\ ('OllliJlllillli]ll-se iI ("PO(,ôI da IlIlrt 'II "1 I I', IIII!-:'tl., l'i'l II 1](' IlllIIII' I/!

I.ll!lillJ l'I);J! da j I'SP'lIll1,I, com os PII!I"'I"" ti ,'L I, ti iii. :.' 01""1 \",1 ;1 l, 111,,,

l) 1'I'J':'I'\'el'illl~i1 di} ['o ".:tria ,\I'll'o;:n, Il di' l',d" o, I ti i ii, 11I!.l,' lU '1'l'!;.':l1 "

pI Ílll.'il'ü I'I'W'lll:) dI' t1llfc:"lIo,(' 1'I"'I11f1I('1' o di.;(',," ill"qH"/,:Il' d;1 <;111'11',1' 1(',·

lI3I1II1111,;1S hill'ia dI' qll(, ell",jij (',Iaro IJl\lll : ill'al aI' I" ti '111:111.111 j1ll:tiIlJ' t II

<!':li,'I'lllllllltl " . , l'eil!, 11113 c'lliI n;il! 'oda'>, I~ ,H) ,li;'"ll, 1'111 oL:, I I i;r o lO!! 

!,ort:lll ll'll lI) da priLII'C'lH,d('II:illll'l' iI:l{!n il,-$I'lbO, 11: I'I!iI!gl,.:-," ,,'11':,1 J.. l'''''~

ii lioL:fl:;:), I'" 'iII ,(11 pillf l l'P'1 il:io ,li;r-:I', ,I \101' 1','0 (:(") I :l I,'.)". 11 li 1.1

qlll~ tJ prill{'IPt' ~ [ill"\ rvil : '"i\ II di' 1111' • I' li,·i "1111: \1", q'.Ie lliJu ::(~, li,: ;~<l

ilrlr SI:llS ,lia ',nJlHO pd,\ 1lI;l[ltI '.11';10 lu ;:' ii "lO\ iii/I ~
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o ~!'a~H e-sün'a t~e§~Dl1Ia.i@ itos' Deos~luu'l1lse.' uln

grallule iJuIJCIl·;O.

PilrCCH qlle ii Provit!c))(;ia Divina Linlla enC:lmin!lUt1o a Pt:clroAlvnres Cn
111'ill, llH descuberla de II'II vaslissilpo continellte. PilUltiCrviru refugio,mais
lanll] i1 dJllilSLia 1)05 1I0Ilr!JOI)5, e de HlJlparO ii l1ill)O porLlIgueZil. O l1Iodo
"I:no roi dHSI;oberLn esll~ crrall\le imperill do lllasil, revela um mil:J°TH'
lllle elarilml~I'd11 IIOS delllullstra () 111)' teria de Deos, qllanto ao porvir Jus
11;11:61.'5, l)1~rllis ljlll': prinL:lpioll () Brasil ii SlJr coloni ado, e as suas extensas
!: Illagll ifkas flllrtl~tas L:OlllH(:ilrào ii dil r ellll'ilda. frill1Ca allS avE'p tu rei ros ue
I'orlll!!;d, lia (~ôrte ele Lisuoa h"molls ICilese pl'lI ador :, pelu eClllheci
IlIUlltos que adlJllcririio do COlltillClI1 brasileiro, 01 Iiii l'iip pilri! o Brasil,lli-IO
C'IIIIHI UIII terrilorill ue espec;ld(!~iio merealltil, porém COlllll n la!.lOu tle sal-
\'ilIJ10 dil mOllilr 'liiil portllglll-Zil. '

ndl:re jLLlIiz llól Cllllllil,enlllnla !\Iemorin rica (lepel1samenlos p()1ilicfos,
Ilscriplil 0111 fÚrlJlu de.: cartil dirigit!lJ ti Diogo Li, l\lelldonl:H Cl)rle-HeHI, (1)

fi) 1)e uma copia de,ta ~ICll1nrin, llne cxi,Lc ua bihliotheca (lfI hrnemerito consl'lheiro
''\altlnill .lo .\JllneJ.es Vascun~ellus de ))rUll1l11oll.l, oXlrahilnus o>la noticia, JlnO tahcI
~uj I JOsl:ollheci.la .Ia maxillla partp dos nossos Icitorcs.
, 1l1,;;C-!lUS n bOllo'qcriLo cnllselh~!rp Dl'lllllmUlld,ao rranquear-nos O lTIanllscriplo dr D.
Lllir. da CUlliI:l, llue IIlgUlllaS uulr", copias i;':IllJilllellLe l1\alluscrijJLII~,cxislclll 1I:1S biblio
Llll"'a~ e I'a rturios dc ~)urtu;;a \; a II IIU tCUlIJS .I iallte .Ius olhos.é autign .: mui IJCUI t'opiada.

D, Lni'f. da CUllha cm ue1.elllh~rgador da casa lja supplicnCfio de Lisboa, qunudo fui
11 cadu 111!lIi:;lro (qploullItico.

~ II0S'",' ,Hellloria a que alludimos, refere ellc as tlin1culd:,drs porque pasfár:I, rom
I';[a ml1lall~a. I),.z qlle 'ILe a lillgllagcm lhe 1'11 i Ilr~"i:a aprclldcr de I1UI'O; e pl)r C~SIl

1II',;a,j'l() acollselha 1\ L~iogll .I~ J'lulldClllçll, qne raCa tia tlipl'\Illllcia IIl1la carreira,ollde se
hahilit,'m os 1111'11 IIS qllu dUI'Cl1l sorvi .. os altu,; ulllprcgp, dclla.

D, Lllir. da CUllha acahulI a ,'ida CI1I aval1ç;ula idll~C, sempre lia diplomada. onde
p:.,: .... IIHI·rcle\'Hllli ' ..dulII"; scrvif.:uS i\O!ÔCli f1ni1.. c au seu SfJ\)ç,nlllo: l\lIl1ca }JorllJ'rnlligurou
ti 1111 II):; 1·(~I1~rc:o=slls.c llC;;U 'itH;ÕCS diplolllilLicas, com!) qU:llldo Cl'a representado l1a po
t':,I:'i" ,'slrall~eil'''s por hUlller.s laes C')Ino D. Llliz da CUllha. llru 'hado, c COI III e de Ta
\'III:", D, Lnir. tllI CIIII,ha e,,"1' ·,'CU variils nlll'ilS pol\lic'lIs (' diploll11llil'as de milito IIIClel' ':
111:11[1', a:; '11l"OS 1I~I\l'a 1'01'[,0 i III (I 1'1l,o;,a5. ('O Clll'l'Cl1I dellas cupias IlIallUScl'ipUls jillllUilo

I' I' Ira '\.11'111')5 nma idl'J se~llra dos lI-ab"lhos cle n. Lili? da Gllnha. transcreveremos:l"
~" I: idl' ,,: ~ 'r" .~, -"b."ll II, Ir.ltlull~ l\ll p::z c aluizade enlre Luiz X1V, rei chrisliallis;,i1l10, e a
~~l' ·lii~ ...ilna prin.:e7.H Anna ciC. que diz:

O; tl'ata 11)'; n;;,) são lllllrae"II:11Il1ai' qlll: IIns Clllllralos, 01\ convenc,;l; '~rqueasparles cele
brio 1:.11.1'>': 'i, punI s'lo1JriC:III'CIlI 11 rllzcr observar certos ponlosqlll' eslipII 50,

Il" 501'1 .. l\tll'l.:Jnlil'; o;~" as ~llIlVel)çÜBS, qualllo5 sãu 0,0; ll'lllaclos, cuja diversidade ele lTIal 
"ias til,) li', Illnh,.:n, I'lill','relltl's III]l1Ie:.

C:l.u'l ;:iv: lrat ,d,', de P"7., de alliallç:I, de amizade, de ll'~;;oa,de neulralidade, de su, pen.fio
dI' itl'111;'SI (lt·~arélnti;1. e d,' CIIIllIllUI'"'iu.

l'Aes tr"IIC\':; :: "'a\lnCllte su devidel1l, conl'upue dão II enlcnder t;lpianno, Tilo Lívio, em
p.lbl;(;ll" I) p:lrtirul;,r,·" , , ,

O, pul1lll;.),; sà,! ii 'I 111:1111> em «lIe ,nlervêrn o r.nnsellll!UenIO d,'~ poleIH'w~ soberanas, e se
slI!Jdl\',rlell1 nQs <1.11: 111'1 r:nnlt\1I1 'l1atS '1\.1 as n"rl~"~ue: 4UU sao de dll'ello natural, e nos
qUp.sc esUplllI,iOOlill'u>r;lIusas qll~, p~rlencelll ao (\in:llo t1asgenle .

I 'In"c ,;;slll II' rit,s:e, não t1'I\'ltlHO os allllll'll.. ma li rc peito de oulroslolalll1enle e en
o;onl.:'a,), supposlil que com !:I'and,' facilidiltll: e ]105 5(1 conciliar,

1/'J1'que lJ 4uej ul~ã(l qlle II; Laes lralarll) fio pr~ciso ' re~ulflo- e pI! o,lllle os !")m~ns obrão
(l,lI,rOl'lnea CIIITUlll:f10 dos Il'lllp s; e os qlle entendem que ão lIlUlCI" cOIlSldcru.) que s
}'lllIlHII' dc\'iãoohn1I' ,egllnrlo 11 l::iladlJ la nalurl'7,a,
. ; jJl'~ceill),; do d.l'lil,i n:lllIl'lI\ nos "11. il1i1n, e 110~ reeommrndüo que yiVal11 Shoneslan~cl1le_
~ '}"I: uã" I'uç ,IIIU3 11I:.t1 .1 quem uu: uf,() prl'judll':: : 4u,' t1eL\l'llIo$ a lada uni 11(1 p",.~e cio 41, '
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~1,'plli.; dl~ il.;,i~l1illh nll ('ollgrp ,o d.· l'lrl'f'id," pnz grra! t'm j 7l3, qll~

1'11 I,i~;i\.l II. 1'1'.110 da Cllldlil,;} qUI'l1I t~l·n'i D, SI'lwSliflo, j.Jilrlillcio IliIra
ii ,\1'1'11';1, '1llcip falll'l 1'11, lhe IliIvia {,oldiad" a gllarda de Li boa, com o li·
tlllll do: l'al'ilóio-OTI:lll~rid, ill:llil, ellliira a D, Antunio prior do Crato, qllll
n:1O Lrwdn ~lIa AII'!z;l, IlIai: do (I'te os a"uóllleiros de Lisboa, rara defellder
,os ~'lIIS ciireilo , ôlO passo qlle (j duqlle c1',\lva clllnll'êl enl Portugal t:Olll

,11111 ,'xI'I'I'ilo dn ~/I ,000 hOIIIl~IIS, n quo lililla ii fazer ern, passar-, c com os
S"II'Pill'il ill\!'ôI~il,OIJdl:podia salviI!' (l51HI ciJllilslin,r:flllJda!' o ITIilil r imperio
dll Ullllldo. IL 1\1J10llio Iliil) ;1I'1'ilf)\) e,lo proflllldo eol/~elllU politico, do

,11ll'r,tdils :'i" 1111',;1 sl'/:rC'laria tlc E,;lilllll dos 1I(>~ol'ios cstrangciros, c na Dibliolheca PII
lllll'il, cti, 1'111 as ~Iclllllrias tll',1 illllslre dilllolllaliro CIlI 1IIi11l0 'criplus, ilchilUOS no eu
,""'1111';11, li 1111,;,11 1Illlli,lrv n'siIICIII.' 1111 corte de LisbuiI. U bcnc!IllcrilO c illoslr"do C'OIl c
JlI<' I1'11 Allllllliu dc ,\lu ICles "ii TUIlt"ellus d" Hrllllllllllu.t.aS h u I'e dlJ iI/:luIII cuude dil CUllha,

,'ii slIl'l'Hl'ililda ,'Iculllria. I'c:d<' U. Llliz ua Clluha ii llio/{u de Mendonr", que acon_cllll:
.1 cI-r i.I:IlIl)ill~a que n~ l'~lr;llJlr.ci,us \'õi} I I' sidir,JlCJ I}1',1 ii) c ncllc \i\iiO, ccxcrçãu as
lllll" .• lI:'I ~t"Il"11I·Ia". {lorq lJ c COIfl I~lu lU U Ilu "'{lll II ii riJ a l'un:a de Pu rllJ "id.

!IiI '1"1' IIS lilhlls desscs e 11"11 I1'1'iI'lIS, scrilll l,ill bllll' 1'01'11l30czes, \'01110 os filho dos
I'UI'I1I;;'IC1.jJS uI!'lcid"s UII 1I1':ISil. !lCrCI'r, cluC IIS ill"iczcs se tlalilo bem COIII esl:. polilica

111'1 1Il"H; qll<' Ihl')'\ el1l1l, pont.II:)lll1cnl 'aqllillo,qu6 c lipulalllos: c qoe bcnelicicIll05 ao nos.o
prll'i'"11,l\lIl1nlll nos róI' plIssivl!!,

111' 111,1 1I1lll'U ,'I III' SlIPPC' 1'" c'les (' lalllllls qu o hOll1ellsrlel'elll obscn'ar,uns a re r ilo dos
01111'''': l'm virlllrltt do rOUll'llll) II"C li pl'llp"ja nalureza UlIlllioll enlrl:lndO';,I,mrccc qoe ,e não
II" '''',;iI.III,' "jlhlar III'VOS Iralal IIS, nus qllae ,e prlll1llJllão ilS mcsnw ellaltllaes condiçõeli,
nl111 Ilth· ..cn al1"j I IIUSI'· OU d '\'criu na 'CCI' C'OIliIlOSCll.

1'00I'qll" do I' ,ulrilriIlSl'St'l,(lIiria IInHt dedoH:1'11l1SaS,nu suppI)r lacilal1ll'nleqlle não ba laa
Hllt"ri lad,' tio ~lIPl'l'llI" Ll'gi,lldor, llill'a quc senl II IIlJ ';'1' t' pllnlalll:" ton~enlllllPnlo n"s im
1'''"'1.'1111 lIulIlI ' lIiJri;l'lç,ics, cumo HIIlul' tia II' 'UI'l za, II que a 1'111 ça dellas depcnda da nossa
\ oI11adt..:.

~I.,' l: mIO isl" lIill' , e.ia assim, pal'rO:í'ri:J hem eXlrllOl'llinal'ill lima cont'enção 00 tl'alado em
qUU~I"'\)!l'k; ~p flhri~ucm Jhll\1 c "ImpIU::iIIlCnlc a m1,) \iularCllI as lei' da paz univer"al,ou
lI.d II ( H l1:llltl"f'Z;l.

ComlllUII csh regl'a que pnr r'l' runllarla nns j,arcnle,ros, qllc os h men, lcm entre, i me.
mllS, lhes pl'ohil)l' ll, 1'I'r;ipl'l1(lll' \' 'xaçüe~, e ('Omcçllll a t1cscl1l1hccl'l' lagn depois cio dilll\'i (I::
.pt :IIl'U";. pui, p'II' f'il1l5Ll dn l'tIlTIII't;[Io t1n5 CO.llllllC:i Ca~li}!CHI Ul!US ao mllndt) comotliluvlo.
1:1;111'" ""p, \', \ Il'IIlplllllll quc l:lJll1pl'illlirlos 05 o:usl II 1111'S d" !l:PIICI'O homanu, e tiyerihl comu
11('ltll";"; 1"1)11\)0:-;. 'llIai3 vjIlIC.JllC:i.l',que SI.: Clzijiu nos f::'\ll'angeiros.

lIe CI'"' SI' '1'!lIill pare!" 1'1'111 lã'J III I:l'ssal'insos 1/'1.111(\0'; em qlle SI' (Jj liplIla ce a ob CI "anrla
la ",c'mIS 1,1Ji);llr~-1l:3 nllllll"I('s,l)'lrll Sll C\·illlrt'n) aquellesdllmnos. rOIl1 o I'cslao Ic('ill1pnlu

d.1 IIiIZ Hill \'l" :ohll, 1111 ii:, llillur '7.J, qlW Pt)l' ~I . ti í pnuc.:u ~egllra da parLl' elo:; llumeJl.... , quando
pllrcllllllJ:, Hll·jtl~ ..c llftu rllnifi(~<1.

I lo 'lIpp ,III, US lral.ldo" du pazes sc '.~Ieh,.jo deh.lixo li' cnntliçi, ' igllll 5, ou dcs
i"llo, ':

M '~lIl1'I'S (IUJI1<l1l r,'r'prClrlll11 'III C SI' I'~! iJll/la:l 501lllra dos pI isioncil 'S, a restill/ição elo que se
tCllllolH,"I'oIl :lule."" c cll·pO.~t1i1 ~lll'ITfl. t' a :t'gllrança elas part.e$(~ ~ t1~ pOvo-o .

E ri ':, gll,lcol '1Uilllllu nl;.!\t1h dlls ('cHltraL'lutc I taJII t'~IIC ue:;t:l5 e scll1l~llunte~ cousas m IOrcs
\ ·l+lltlgl'Il;O;.

rj'lllt; c.utlll"()~ Ir.ll1d s ou ~ã'l r,lal':", uu pcs~cWCS.

I\~al's quando ,e l'oJnll':llii J nitll :lI li "C', p['i~.l ria lw5;;oa, l11as Inmhr.m <ln rOI/53: islo (',
qUllndu u '11/' SC ll--;lil'ul,1 retlul/da l'lll iJclllllici do principe, e clII t' ladrJ qlle SI)l)IIlI e
(11I1'il. •

te pIJ ;,>O'HJsql/llndo "ll <:rhllr"la nijn SÚ i! respeiln 1\,1 cou;;a, mas só U:! plJ3S0a, a saber: qoand'J
C) 111\;l'd Ilflll t: til) E..;lati'J.IIHlS :-iI" dll pl'jlldpn qllH com filie ôlc'l..1bíl.

Ilaqlli SLl p(lIlll \111' '1',1' lI"ll o: Irl\I.'\llol' ql/e as repuhlica,' cell'briin ciin rea s. P. nflo pc :naes:
pllnrUl: UflO t\iZlllll n,l;.te]"I\) as I ,,':=;..;n,l; '111\' rupl'(1s~lIulc)) filA. no C:hl1'pO t't'ilo .11) E:ladlJ,qu~ (-:
1I1I1111I/lIl'C!. III "d.1 t11t1rl.lti(l a ('ah'çll, (filem dizer, \'illd ii se)' reinn, puis -empre -lIb~i-ll' 11
1l1l~ ..mt) eUl'pn di' pllVO. t:l1JO ~lI\'cr!lO !'lH .. ;;.1 de!. ~ll(lS Ill~h)' pílra (1:"' elo principCl. .

E nc"I(~s 1')""0'," lIo,Io'lIllltlOS ~e f,t1ll1 rI.ll\lOnllrC'ha, Sem <I' r,IZl'r mCllçàoda nll1nal'Chlll,
nelll p ii' is ... 1) dt'i·flO fie Sl~r rt'ae:-,. plll'qlU' muitas \e/.L\'·:" nOIlI( fll) us pr~ O;}~,. 'I pal"u n1 Slt'HI'
IlH'1H PIIIIIII'ltl', 4: a qUl'l1I ~t' pnllHPlh'.

(j, 11,1 :t'!IJ~' 1I1l\',l' , .. linllla" 1"lnpn d,' <ua dur~,f1o, 011 ~c al!l:t 1',1:1 c1ao ul:l: dc que



I',

~ I :Ii:l ii :\11;0, qlll: 1,'I':i:1 ror ,.. :111 'I dr:III', I' 111:1;1 :~I, lia di' glli! 11,11 'iii rr',~I'I

ad,' ') tllulo de Illillq 1l:1. til' Silltl:\rt"IJ1, P 111Uild'; ulllra' 1111'1'1' 1\'01', 1',"
'i'!''' I! ,('h,lilladllu tii'1I1lJlllll do III!U iii) 1111; lll:,,,d:,!il "III' '('1'1:1', 'lil/ill)

2rl1d'ill' 110 51~U j1iillidu,
Pt>rdit!a i\ !J;llidl a de Alranlill'il, .}, !'('tlro da C!lI1I!a ,oi 1111'-;0, f' :ll'ólh, 'I

l,,' I: dias t:lI(;óli'(;(;ri.ldu. CÚIII UIIl pilr de IW:r!lrlS ,!I,: 1":5. 'I'!;ti;) ~1'IJlJIi"d()

II~ i~rl'jil dflS JI:l'I)IIYIII'.IS. 11:-11) Illlltifl ii 511,1 (:ill1l );1 P'Il' III', lipl.'iiq 111:11;; du
;j'J11 '1011;; () O, 1:01110 aiotia se rOIIS(l1 Vil.

fI, . !.luni" ['IIi i1"'ILar a (> ist"I'(;liI t.'rr"-.lrll (:1.1 ['ti ri: , (Jllde!"1 ,r:. II (Ili

-,-------- ----- -- - - - --- -- --
Il:ts ,,'1.1; CIJIOllias 1l.1 ,',,",'r;":!, C qUe OS ullinlllS qn,l!rl) mil Iklll:":< '1'JII jH'I''' ,Iii lir,h, ,)
Illn. leva 1':10 cornsigo muna illd 11."ll'ia,c 1'11t.;nlll ('alwdi: I ~

F fll I!ICll 01' d !I.LI clle, ti U~ () cOlllrrH..'I'du dn Brllsil ro~s" li, rt' ri II) lod.I:';I· Il"lí;O(' •

.\. re$o ':t'I:;Id <)t:t.' se l11t\i:t adopLado, 1I:i{) t t-if, pl'vn'itr :,:'.,CUI.llJ.e tIlUglald. :.ll 11II:P ~ {~

",nu H:r I.J ul10 é ft'ito C\r1US'\iIIlWllh~pplo" l!;'H·í(Jl1:tc~.

'esf.a: l~ e:n outras lIer;ol'jilfIJl':f. o~ !J0rlu,Plh'lC-:. ct.lI'!IIÚ 1 1'111', ~nf} UIl'!.ltH 'il'P l ~ld'

.t~ f'~ITtlt,I!I.i nc;;uciuntf's il.~lC/(lS. l'las a EI:10 tjl1l!r"r ,,}, dlr fi llt!.t..;: ~''''t(:i ll·~t H'f il'. n ti.

jUl'n:Wl'':. oH~ilJtn"s-.(llIe us c."lril:lf!'l'iros !al'jiit> t l(chitbJ~ C u()rllj('JJi ..du~ 110 1.. ·:t~:I, ('I)lU"

t~'III),'1'IC pum "III vnu ~lIlll:lyios l'urlugucll'S,

oh~~rva'l~l· lJa;'~'il"l ao:; hP:')~, h(~I'I-lcirof. i) ':':'!t' '~~lnr(l' - ~:io lo LJ.: rr~,~ . t~ n-I l' )al'~,

jJP -qut- ;I:,n :,(;i.t,;l, 1'1J1l1 as "Id-I::-- d.ls !lt':'t="oa: qlll' (I:; l:"!I'b:;1( ,
PIH~(;!ll .(' f;; r f;lIL') (h~S'i-t; (' deo!ltl'r!::i L'Íi'''tHI1:tatlci ,. ,-, dll\'i I r d' \{lwl :<'J,t H1.1 lia l'1·0~.,.

\tl't11 ; qUt ... t :J;1[1 L, "'ul'a \'1 lmp:lle:l dns lr~LHlo:;, díl$ !,az(,;~. tio Cttllll:.erCliJ, ' ~:1I1 i'll.) l! I.. :I!
U!:t::.~. d":ll'o;lI,;j'::tS I~ StlpplJl'la rl~ai'~,

l>t)1,,, nl n;: iluc t"':--p 'It~{} 1;':11 l'i'il, (' i1~; ::ri::nC::1s orfl;nsi 'a -:, O.R ll,J~,lri;l I'c 'O"h;~, pur "C:!1 \I~
l~n:1 lIatun 7~1 (J! iII:'. jf)tel'\'ilt Id t:Cl'lllg linJit,Il;,(Jl ':.

rOI ~r'I'I.1 :t)'ti-l rtlnllir'~,lll t:ul1!t'udii~ln l:Ollrt.:Ss:lr que !ln ~t1en'l}s.iIl~Lfl~. (,1nc" p lJl'ldV.. r.n!l1n
,'.!o dIreI f dt.:l~idir (u' t· cltl:;: (ti lrJldclj:s <[Ilü para t~ !il~ cuue' lT 'U} ,:i~tJ puhil ':U. cr tI!

o,lhsll"
AO \'i."~;i ..-1. reft'ri.dn, ,., "\" ',l;l(:luir !lI" fii,l pubEcc)s U .. ,l('Il1!lt·" UE) jHI.,;.5t..!nk:-. 1.\

1:i,1o~: flUI'(fLl,. 1 Jls-~ Id t "1"\ !J II ,:utbl.'lI! i IW':lIL ) li. ~ p1"1I1 ipe 1 C!H CUJI}i 1!O!)H':';:.c r.' .... '-
1 '·dl':'lr:.

Q'It~ \·,)o·l'm '!; ': f'lJ :~:1r~-11 . (to 'lU., cH{udla·, qun n 1~ lWI'~t1al '(j dir 'ifo '!;HlJral; ~t(:r'~'II;'"

e,',qllt1ã-" fll Ih.s.'Jldr:l-; lHUlhs \~I'llf'11'lIlC lJ ctil'-:lliJ d.:s gcrt!l';,
llle ~:i" r1~ <Jocliçlies i;;lInes : p"t"'lue 11l'lIcs, l: GUIIl'l\:n 11;1 I'(\!'i prOI'.l 1'(' 'Iiiui~:'.(\ 1'111.' pi I' u'

nfl:in)'i, I--l ll:l st'gl,lranç:t da~· p'l('ll.' ... , c $I~U~ pP\'üS, CdOlp '1':;:111([0- '(: 1I11P:; \ ~111.,l(~el.:! cu n
III tr.t:: ..

r..qlll'fill:,lml'nf\siio I.,'" porque;; p:rtcs p['()n,c~:'cll\-' '''lu'lapaz I'rí:lllb "'lU,
1, 'i si ' .-cus hü:! cirn:::,:.i ~'h''''e~s H'(',.

(Fi fr:l~;I'ln~ rte HliinJ)liil, $··jn (ff"11StVit, nn d(\fT,'t1~'I'\':;, \'em a ~lr lllna IH,I,n .. OIt l{:lCll'"
I ;1(1 e. li ue cl t:-- oU l11a i" prin,.i ;>l.:$ '}j U::l1d pJ r;l r I Z ' 'd:l ii ~;l1elT;\ a lI!Il,l t1 fll t~~ E.;tat11 s, ('i~ pila...1
::' f!lJrP.utlflretn d', que pll:" lJlt l q·IÍ7.~'reu fétl.ci'.

E d:':~lll1 tlntel t! :)l!lra Se fi,'a (1l'It~r!lLI1·ltl'lu ~I esl(~s fins. e l~i)ITem p II~l~ 111 c;,: 11:1. 1',.H'rjl~ lo,
'l'i:1Wd05 dr' pal':05, e {~1)1J} n::i Illt_IS:I!1~\" di\'isfjc.::i,qllc ilcillla r·'fcri,=! st.bCl't i.'11i~11l~"b d' l;\lnt,ti~I)(.'~
I !·:a0.. , jI nlfianças t1c cnl1diçõps dm;i~lJlil~::,

\ i~ll,11 L'Hl0 (Ia· llrttliçij·; .. t~nn",is 'CIII SI' l1J!I_li1r· m sem cJií.'I' '('li'>'" dI' ~Hllhil~~ 3,'; partI ~ "
. JlJll P '):Jt;: ·~.H' r!'1 d:IU 1 I nJO::, ou c tnC'llTi~lIll ," Ilb tll!ta "( 11111 U1,':i.1 I l1HHl '1'0 til..' li'llP:J.'t1 • f 'li
'a~· ... r r.x.I'e~" í n:l:; du..:,pC1.1.:>, uu ddndo c;.\lll ({ H u~ auxilio" pr pl):·t~i"n'luo.: ... : .;i.i.l";

'I' .:

~"'Hni'Ullll (ri' ü II.,;:;P :lo dn fUI':niJ, nã'J li,! li " UIn .-io:; C II1'r:tL IIl"" Col11 ~al Vanlal!I~II1,qlic Jl'
~I' I1p llllri;;.t(h:
, ft.:· Í,!ui1:tl.líh' :JfJ r.o:\di<;fjl.'~ pp.ln contr:lfi I l~ lpPI1 IfI de qnL' nell:l so nf:u pb;it't'YC Ul1t:t

1,l~f' pt·oPO!\':'o nt .{~ ~lS llllli~titJ~, U (Pll~ lillllilem pôde SPL' tI . '1I1:1s 1IIHIH'j"i .... ()\1 1P01'{(lw 11111
~, nlJl'i.:a :1 talP)' nwi'" dll '1l1P~) oal~'{J {lroowtl,>, ul1 porque ..l,{uilh, 'IHe a!;.;utll pl")t'~L:lH.: :. li .
1 lltHt'(Z:'1qll".~ a dd.<il j:d'u:'io:.
\) p. '[llldr') 'iL' ::',~ pú.l." \'t1rHiI: Ir:lo) j')rinG:pfl mnis pO'ieror.·), ff tntl;. C5lipnh ~,lr.~')"i -l )

!' ,I 1 bi ...:.~rt1 ""Url"d' de :1..: ,t,- :1~.'51l~a," llU pnl!HIt' 'i,/na, la:' ;;,:;:-,i iJ,H'i ::.
I ti" -a tI. '.. 1:1 '! íl Oel i;:,':\dn i11:li:; 11th' I, qU:lIH1, C'1I1VC:I1 ii fi-l '()I' do nl\1i' Pl/I, r{l. ()

• t J ,'Ih~ ltllnb, ln st.lhe 1I:10 obri::.a t "quI' IJlllitl~i'IIH~nl a ~11! !-'; ,h.~f.)nt 1
I .I r ii .... :'uI1 : _ .J ;;1 a l"ll 1" n':I.:I:' '\, I 'I [l11·llllli;.I4) 1 ~11"t:llI; .. d.'~I, r :11"-



f' ['I,r1llg.JI, Ip,'r qlll~ '.00, e' (jO iii no<; de r:1j1Iilf:i,.,
dI' 11111:1 glJL!rra dC5a~lf'()'ii, [lilra eOllsolidur a sua illll.;-

,.,'1 :1' el!l1 1111'

" lIit}l:-. dllu.
11I'11I!C'lll'i:I,

O p;ldrn ,\ IllnlJio 'it:ír;1,];IIl1Pllli1Ildo nSilf'OJlll'cimClIlns dr..·.;a<'~pOI';!, la ~iJa

lll:lil\'i'\ do FlIl!t]'o I'lil,', 1:..':) 1"11. :1!lllir qlll~ :', bC'r:Jardo allligo p:ll'liCll~'!l

tio rl·i A'J'IJJl ;1) i' t'IHi,! 11(':', pro plll liso'J "0111 ;:tI III i lil"c! eh reSil, o {'mo do' . O
11T)rJ:J"; dv r'" -(it~'l,(~ II (;f1:tli1)il;!~Ül) dos .'u(' 'cssos dos reis II(:l'lu~nt'zes ilnl ... ·
': t1,,!'!)i' <1 .. 11", 'l"l'jlardn t':"I'I'I'I'i'<lO 1l'I1n (",r"1 iI Af;', liSO 11I'ltliql!l!5,

I; ":pl':',l" n'. l:ll .. I:QlL (j' fi!' (~'a~ (J I', ,', pr/II WC/'rl! c 1.''<11'11/11 q!/(' ti ;;

----------------
\1. -,lIil ,~! (;1I,d:, il:,n tirPlI c~s'P "onsrll:o IIlni~ l'rrl\'ei o do CJl:e firou ,Irpllis cl!l17,\I;,

, t7ií .:c JiI .. I·lilt III,. õll) .~l\O1 ~tI\Cl'a!l, parti que cl-rl'i D JUf10 Y. fos:e 41 ffl.'diull '1'01} (1,

i'°1/..,~ fluI'!'o!'I::e (j/C~otl l':U Li:~)(}\I.("OllH){'lI(' linhal'ctl za de;lssitIJ ilCOllll'CCf. "t'l'I-rfj
:'1' """C " II"'" :11,';-''', '·..·1'· ai:" P,IIS:III1"lIlo polil:"" de D. Llliz d.. CUllha, de') "'Til';;)."
;t J h~\"°l::llr'· d!' bll.s1l11\J, l'~'rl· "{·r Hnla (~~Irla 1l1uifo chis:o:i:l,CfU rcspu51a ao diplorn:lla,
o l)hn' i1$ uI illit}{,: poliljl;:l' ti 1 J't'i,(! dl' !"f~US 'l\illi~r.n 5. E,la (·arl:l.r.OfJIC) luuilil~ oulrilfi oe
.I,' "IIIlIr' ,i<, I, 1:'11111,:'1111.1 i.llP"C: :J 110 lJll'psll';)ad')r 1'OI'IIl!J IC::,



1G -

(ez c/o StllO c terras de "{cabara, ]ml"lt (),' {r (1[1 ('05 /(/;;.rrc1.II 1I1()::,(r/ro; 1'/1/
que sirvào (l Deos, o Qual em rt'COIIl/JelISCLÇàO cit-Sla,qltll 1/0 Céo (III: !l0yaní

me disse, lhe cerli(tcasse ctt da sua parle, que a SClt l'ál/o dc POrlllyr.tI,
nunca !,a!tal'iüo 1'eiS ]Jorl'llgllczes, sa/cu ,çe 7Jl'la g?'(('uic1ade das I'I/{pUIi, 7/01'
algum t(1117)0 o casilyar; neio será lwrdm leio comprido {) pl'as() r/estc f(/S

ligo, q1le chegue ao lermo c1e GO (1IIIws-Clorill'id 13 de ~lilr~lI de J13ü
Bernardo (1).

O captiveiro t.lePorllJ"ul sob" t.leIlOllltllil~~O t.lo"sFcljppc~,dufOIl.J~illlllO::;
5 Illezes Calgulls <iiil •

(1)0 Sr. l'crJt;IrIJo liilli7.,lrisloTiadllr rOll~r.icIlCioSo 'illll<lrllllo.:1 '1l1ClIlll Br;I~il.l' P"r
tugal tlcvem scr\'tço' rclcvalllc~, por:c Il'r orrul'atlo COIlI a historia ItC ;11111)11' as 'I:'\õc>.
fallando de Portugal tliL:

Com a morLe do ranh,;t1 1). Hellriqllc (1'11133 UC ,Iall'j,'o ti. 15RO) I'f'lippl: II ti' Ca~lf'll.l

julgou-sc conl uircilo a' eoró, tlc Portllgal, C al)l'I)I'ciLOli-sc tias rircllIIISla,"'j"" l' apr ,"Ir'
Lou lias rrollLrrras porLlIgllczas uul C"C l'I'i t,) .tc 22.00lr Irulllclls C "OIIlIUt>llIl1-U; C tC\C I'ur
tug;t1 quc-son'rer 00' UUIIU uo' IIl'ais ;\liltall(C êaj>Li"dro',

De maneil'a q IIC o m<ll'rf'II'7. riu 'I',)re " a quom .fll.':' ria Cunha I1roclindll 11,_ pl'(I", d" ]J.lrll· rle
l'or,uA'al, lhe coofessuu quc cl-rei 1), Pedru esLal'a dusobl'i"ad,) do C;,)Iillllll:t1' na ('11111 '-
derução, "

A isto aJuntarei que pouca~ou r'l'enhullHl, V('zesse \'ioqllc r'ln~ 11':tlmlll~dl' ."Iia!,~a, "'dl'i
xasse dc espc ,fica r (Cllll1l1 lIesle rlc '1"e falio, eOll'll l'ol'lu1-lal u F,'ao('a o 1I'lIl1lCI\1 I'"ualllrad,)
dos so(:oorros, e m que uma p'al'll: I"e\' .•IS i-lil';\ oulra, -

De que prnveio'quc senÚ'().1 pr",I1'OS"I rle el-,'ui l:hri"["1Il1, ,imo ill<1"fillila. rlli maj'''r I' uu
mero dos na\'ios' e(lIe se IlIe pediràn,. d" quo clle olllúu IHH!ia "pp ll'l~lIlill' éUIllIIIIlJal\lellle, o
não querendo raz~,' ulllru C 1'''1'1; I, sc ex.puz ii fallar-lIlIl u SCII alijallll,

Esta re:;ra ~rcral qUlJ o\)ri~a <l I:lll11pri I' as c lIlüll;,',es das alli<llll,:ao, e I' rUI 'dada 110 pi i'H'ipi'l
do direilo elas li IIles, e ci\'il, "J limila Il'lII dOlls ra'SOS', '

O pl'irncin" quando' ()Ill do cnn lüdernrllls qlll) tlel'ia ron'rnrl'cr panl o 'JXI rdlo COmll\UIII
r.om C 'rLo nlllllerll uI' II'UIlU~, casu;dmenlc a nú/) !,lidc Icvillllal', 1"1'S inll'rvÍllllf' a I'lI>.IIJ1
licladll, o qllc'lIiOi(nC1lI' !Jsl:1 oi>ri~a lo, se,!;lIC-SC qll ';] p"rlc q1tlu por ',l~ cao>a deI ii dI' ('11111
prir algumasconrliQii~'d(' alliançallàu ii viola,

E se n<io a viol,\ tambulu lIãu púclc, 0\1 nã'o dcvc n ollll'a parle ~l'pal':lI'-SC ti 1'11 1

cor.\ semelhallle prelex.lu: Llo vimus ncuneCCCI', BestaS, (' uul,,,'s al,l\lIIç'ilS, 1II1111i1'
vezes,

O sel;lIndo CISO'I'.qllanrlo a muslIla parlc sem 'Illha r~'l dI' ("r o 11 II IIlf'l'O tlc Irnpas. a qlll' s~
Obl'l~Otl, . e \~i'n IWecistlrla a co!>tlit' ('111ll flllas fi seu paiz, IMI'H o df~rt'ndl I' de' ê:lg'UIUU illVH.ftu es
Ll'ani';eir'I;J) Jrqlle I)dll'eiln nalllral nos pr 'serC\'e qnc (l1't'firalll" , '\ 1I0s~'a pro(l!'ln rtln CI'\ iI,ÔO
a'dos allia oS,seJll q uc por is,o rOlllp<lmUS as alliallç:ls,

O'im\lcr'I(.IuI.'L(:lI llJltlo na ;.!lIr'Ta III allllO rle 1088,11;'0 concol'n'lI com rllllll11t'1'f) ele lropas"
que Lin Hl pl'lllncelitlo l:'l1lll'a a Fl'ança, (1111' sc (kfl,,"rlur "UIIl I'llas dr.s illfi 'is: " IIp,I,\
fez o lIIesmo para I'ullrilllir a I'cI'ulla cios llllngal'll , e sUII1(lre (;lJnlillUIIII a ('lIofcrlt,
ração,

Porém esla ex:c'epçiics, lamben\ sc limilão, qaandll as partl'~ p1d '\1do, o (11)i",',o de
fUlCr,

E' vcrdarlc r[II" rnela qllalrln. ron'tralllllles f'st;. obriê'arlo a nnelll'r ns e"tIlii~i)('. do rl\lI
Ira ln Ila 'lia l',íl'lII<l especific... 11101, isto h"sla paril qll" soill'c\'illrlo ,d!1,lIrTw illsupel'lll'IJllIilli
CllldadenOSlJuclllnprimenlo.dcix" um:1 pal'le r1e bll"<:aral!!lI111 I'i1fliÍnilode:ls salisr,\Z0I',·:I
outl'a dco aceilal', sc'a Ilova SaliSr"Ça,) róI' cq'uivalcnle a tal prnllH'ssa,

O de edor eh: Illlla Sllllllntl tle c!illhci'ro '111e pl'Onll'l.Ie pllPI' l'IlI"liPI' ir, lWIll ficar:, iiI 1','
na di viria P,11' 11m n'iill Slll' po,.;II'cl acha -' : 11("11 " (;l'c,lc)l' (Ic\'u a"cil,o'" pag:lIlll'II
1'0 elll outros '11',-:itos que I'alilüo a n1"' Illa qllalltia, e slIl 'i 'til' aqu 'IIn illlp ,silidi-
darle, ,

i'iesl'l ::!Ilerra "imo, qlllJ ii I'cr1ll1,lir.a rll) IIrlllanr1<l, cm Itl ar rlp :I11~ú\wnlal' a, 'UIIS ll'opa~

ronLI'<l o inimjgn ('nOl~lllli" pl'ohihiu por um anoo" Ip111nll· ... :'u dI' ,pu> ""55:'110' C,IIII II, ri,·
França, c que a Grã-llrLlanha se conlunllJlI cnOl t" 1'1'1 IIi I'iJicllll', para jl<l;;ar 111<1 i' a lP,' GO
honwns.

O que nü" hS!<ln!e n alliaun por la! iodi::!C'l1e:a. n~" l'i,I1() nl"" " . III1I:l 111'111 rI(' lIull'a Ilnllll'i
Ta cnnll'ihuil' cnlll o que prnlllPII II p:tra :I: tll','"pcl.a· ria guel'r:l, c:: I'un:lallle que ° oulro e.l:"
i'spnlo de:l rOlllllll,a,',

l"ol'qlle celebrado o eo;ül'n[o na supposiç;iJ de 11'10 o sociJ ['ti ia slIsl'enlJ r o;.<.:n '~I"I)' d\~'



, n. tu i '1. da CII()ha, réCeril)(ioo qlÍ,e IIcnnlécéu c'oti, sell :lVL\ D, i>eliro d;\
tUII!ln, tem por fim mostra,r, quê II s<\Ivaç<io da rnnnarc:hia, esta ii lld
Brasil. Diz n\(lis. llue dllV8óté ,\ Lttierril geral, que pril\cipioll em 1700, c
acabou treze anllos dépois,com ltlalll'rés 'Ou ri1enonis itlLchllp~'õe5, l'lle Lam
hem pcn àra, quê era chcgadà 1\ nccasião d'c pllssir ii frtll1ilin reàl liara tI
Brasil. A llpiniiio desle illll tI'O l\i\)!orn:Üa\ 'e llotil\'él 'esl;\dí ta, Illilllifcs
lada lIessa Memoriá era, que \:haiii tardo\ 011 mai ('edo; h,\vil\ 'dê dllr-se o
taso de ser lIecossilrio,que a farnilid rMI \'tlt'lis 'e para tl Hr,\Sil, ou 'qu'e s'o
dissolvóssc n Inonar'chia pórluguezu 110 Bt'asi!.

}la nas óllrrt~ dt! Cllmües, 11111 t,'liló lri~le de admira\'cl rci....ilO, ri\i tillr 'o alltor eh,\; LII
'!liadai [\criphrasea 1111I tios IIlclhorc (](ICIII\IS 1\" UlIli"lIitlatlc hchl'iliCII, pilll'"1\jn rlll su
~lill~es vcr os. as 11'11'1\ tle lima grllllde na'\IIÓ,lJlle ja7.ía 110 'r1l plilcinh E,le grito tle dOr
PO(!I~ 10rllarCSC t1'Csde1i:Jf9 (I ~linll\'l\ 1I.I.-Iol\al,los j)(lrltlgllezcs.

Pll~IO "uê cllc,; lião citem ó \' 'álll1ô ir\\iladll púr Gamo'C~; esl1l ~C1l1cl1r;\'lça llfi'o es'rapf)l\
'aos h! 'lori'ltlorós IlllcillUIICS,'quc, pillllll1,l1d o rl,!lc.'tó pcriclll'o (i11I' ii'lI"l'c't1,'u li l"rn:l',ia de
Alcnçar, e lIul10u com a clallaç.lô dó duíluC de Bra!,.'dll~a~ lhe challlÚO OS$CSSClIla rtllllO de
avil,L.mlO til pti I'c'iro , ' ,

E' cêrto; que l'onug"r pcnlcu lodá li gltll'iti póli:iclI; e ~ue Os se•.lS gtlcrtlili''O,; se 11.1ó

so icdilde, não êrin ju tó qlle sú eHe c:ónenrre e c:om os gaMos, ' se e!:pllz 's e tiós perigu;,
para n'oljal'lil' cnm o iJlltl'o '/IS vatllilgetfs o as utlllid<lUbl '

Tndàs esla' "cgl'rts c,l1as IilllilaçiHJs, líl'Ovel11 d' um scu llHncipin,oqual SIIPPÜClll qlle
5 Ildó n obl'igação (\110 11m prlnuipc, Ou IIl1i I3slll/10 cm clinlrallidn cuni (IS'; '!Is v,''''\;III"". I,ilo
só mais nnUg,., mti' aind,l uiuild 11L1i' c 'Ii"ila, dll quc aqllella que mulbl:'l com IlS
estrangeiros, l1ãO e1evc arriscar a 't:lguranç'l dós pnhll'ims, 1lan\ sóct\!I'I'CI' '03 se
gUllclos.

Em cujos t 1'0\0- esla IIbsoluta t\ crssi(lade d,l pl'nl1ri'n rlén;"m'H. n,'hl se pôdb tonla por nma
inrl'ilcção dI) tl'atarln p:\ra que uelle 'c separe (I ollln\ p"I'lL:, sen:to lIu Cliso cm qué dc sua ou-
servallcin, se lhe ,:i:;a i~u:t1 prt3juizo, .
, 8 a razfJo ,';porqul' 6'111\ I as 1I1i1:\nçaS S c:~lebrit" pai-a (llicm ÇOl\lnJ uhi ele tod,is o~ alliaell/';,
fimln:io "('1\\ !JsIII qltalitladtl, e tlm; SJ UI\t dos qllo :\' collli'alãu rú~~~ uOl'lg:\du a sli~:l:!lItal-a",
tluau(~1I desta I'eglllal' IIUsel'v:lnt:ia e'llcras 'I' evidente hllua,

8 a -1m, supp' .'m,qlle 110,; l\':,lad,1 ele :\lliança.lntor\'(~nJ .enlpre a t\1ril'/l roiltli,,:io de que
um al1lado !lã I $Iú I1bl"l-ladn:\ oJcclrrel' outrrJ,suuão elllqll,.nlo u púLle l'azl!r COll1ll1uJ:imelllc.
lJ s \111 riS[al no' seus vllSs,lIl0 .

t:rocÍlI a\nlla e lende nl:lis e_la tllaximn, pdrquc pas n a c1izer,qud u\n nlllnd 1 pú I ~ clispen
'$III'-se de assistil' acl ulltrel, CI'Wl\oIo vê lluti não ha ,lig-limH espcr:J1It;a ue b 1m surr.,'ssu: porq o
lfl,laanllial1ç\,1 rl'\ se ".iII la;tcl1lporubjectOllulilidatlellue !h) c'pcra,lJnfl<Jddamnllqlle
de. lo mndo sé Ihc se;.:uil'lll. ,

110 snrte quc lodo o Ill'incipc,on ESlar.\C) qn , t!'m prejtiizd (le lJue o ou(rn saia da .na 111Iianra.
a si IIIll,mln se de\'t! i1llPIl!.11' a cnlp,\' p i:; 1113 imllol'lilvlI, ti de\'ia aher as cnll\ 'llIl'lld"" ~Ia
,dli'lIlça !ln! f;Cl'al; c os illltlres-cs d'ls conredchll.lu~ I!ru pllrlictllàl', por c nào ,l1:ih" I' 5Ul'1J1'C
Jlondcl',

Ec1:lclni \lóm a ~rnljrl Ilecr! sitladll.êm que cls princip' se lIeh1i l,de llli'em n1~ rUl'll', \1" . 1'1I~
nlli'1Ilrrj ntinlstnJs phldclH '$ o \'ij;ilanl"; P\\I'U os infohlltll'lJlI1 ex.actanJt:nle de III " L'sl,,'
\;1l'C:IIIl1, !<lnclas.

E' \·tlrdarl, que IIIll Unm 1IIIi<1(\,1, quanc\ eclJMç1 li 'r!I', [llle ossells i\ltorr ses. e 11 ~na ~egll
b1nça, não Illd p rlllltlrm cllllllzillar lia ,i1Ii:Jllç:\ cru ClJtltralou, C tá oltrigadl) " aL\\'erlir
us oulrels IllIrà que l:imli~1II l'lllHilll aS suas lIlt'uidas: ,

I to se r'lqn I' rarH') p:ln nalnrcziI dn r.lI1ll'aln. 'I Il<Intl1 pela li ln I'd IJI1C as Ilal'lê é,<perã,), e
flevem sUI1fjnr umas las outras:. 'pol'qlle a nl.\ [li til!; hlllllOIlS, III 11 i t,l'i \ ez " d,:"rnl,) 1"\ 'd"n 5
funcl.ln1erHostlas dlli,lIlças. Iloi'i'5ti'nclld,; se es~ipllla, c:ju' nr:nhnlll ud' contralantcs ptldcl'il
lle~r,j,:iar comI) iriillligo sl:n~n metliante [\ cocistintimentll de todos.

Porém p.sl'l êI3\1<t11:1 elln~ormc a opinitl I d,) :t1gn 1\' <lUllll'l', ,leV;lI'lll11fi. n nntra l;! 'il.,1 r. llHli·
çfio; Ile qlle s('r,i Iil'ild a C:J( II uni a'I'IISlal'-se pni:iic'llai'nllJnll\, ri"nrltlu ve, que Ó,; 1I1:1i en,!:c,-
Ull ;is cdndições 1',Il:il)l\aVelS, qllê I illllliigd "1I111nlllllllllc, ulTJI' 'ctil" '

Pois neste c;l:o li,mirn 'Ide si.d e5l..,,' no; i''i'ini~il't1s (1'10 I'Oll1p.:m a tlcl'lda llni~o eniO' ' 11' alli,l
dOS,pal'll qlle 1)' ,,1111'115 IIqllClll disPllll:;;lclos elc ll'lIlm' '11\ COll1 'lIU co II'lIiTl'nr,ill 11"1' n,l )5"1' .I'"ln
que depp.lldú5se do capricho, da 'leima, 011 da ,llllhiç'iu tle algllns, uúo 'c GOll '111ir ,I i'~1.

de I,ado '.
E' i' rcm neoe3s,lrio nã) dar gl'lInuc: es.Len ãJa esta lilJ~l'ch k, t1irecl'll11cQl0 cllnlraria ,I

a
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o visconde de Ga)'rú, rcr,orrcndo a historia Genca10gicn ua Caia Retll
Porlllgllczll, ('0Ilt1l qllc D. João IV, cxallulldu o BI'i1sil cum o prcdicumento
(11) prilH\il'adu, constituiu a seu filho primoglJllilo D. Thcotlosiu, l,riClcipe
(lu Bril:iil..

Aqlwlle providente mOllill'f'iI/l, considerlln(lo, cm vislll comprcllensiva, II

illSlalJilitlille tllI origillill IHltf'illlollio do reino ue Portugal, pela estreiteza
d,} ll'rritorio, illillliziI;le da UespillllHl, e c!eshllflll(luia tias potencias pre·
J'ollller;lIltcs da EuropiI, persu[uJido quu 11 seguf'ltll~;iI da corôa, e tlJuustiil,
Illlicallll.mle se (I11dl~ritl adluf' uo creadu JlrinciJlodo ultramurillu, teudo aui

JIllstr;I\'ào t1isp()SIO'i a comhlllcr: sllliC!I~ão aos (loolas olhos para chon.r. Depois de rll
I'ltlalllcnlc d"S~I'cI'cr Slll:I'CSSIIS, l'lIja inn\lelll'ia \10 re.lo da Europa lIillgul'lIl sc IIlrevêra a
IIng:1 r, fu lI"cIHlos II unilll'l 1':1 ra IIICIII 1)1'111' 1111I II 1I111,0S revezes que o Ifusl'ilrão a gloria desta
lIaç'lll; IIcm "~IIIIJ; u slImt'il~lIlc cSl'ar" 1';lra II III li II tUólr til II tu ruilla. Deslle o prilllciro allllO
lIu X\"11 sel'ul" I'crdeu suucessil'i1l11elllc )'urlllgaL as IIIclhore.' I'ussc"sôcs IIU Alllcrica lllc
rit.lilJllal. AfriclI. f\ 111I1ill: elll callll UIIIIU tullt.lla UIIIU derrula, 1:011I0 outr'ura elll (alia
.1111111 gill1hilYiI UUHI \'i.:loria.

':1 111 c;;cri"lor J1ortll~Uc7., COlllpilnu ,'hrollolugiu 'mente. elll pOllcas linha" os f,lctos re
)a~\vus a es'e Jleriut.lo IIflsgraçallu. (;illll-os-hclllos. pois elida recurdaçúo é uUla areu-

r 1,1lI~II!a convl'ncional do lmlado. para evilar que IIns com o pretexlo (Ie qne os mais nfio
~ l.mltla) as dita;; v,lnl.j:; 'n.;, d~i".elU fl'.lslt·adas as obl'igaçüus do;; tratadus, uso cOllsliluào
JIIIZ'!;j dos m,II' confeucrarl'ls
. Tud..I;; estas I'l.W'JS, S0 YCl'ifj~ão na alliança, de guerra, e paz, de (Iue doi a breve
11ell.

A ~itll allillnça f,)i publlcll. porque lodos os pl'inl'ipes que a celehr.n·üojerãn soberanos.
]'," I'ual pOl'lJlh; II continuul'àll O;jSUCCL'SSdl',·S dos que fullecel'ãn.pendellle a g-UCITlI.
E rOI di} cun~liçücs i,!ua 'S, porque ludo.; COllcurl'erào pa~a dia 'onfurmc li tratado d!!s

f lI'~as qllf~ tmha I, scm que (:ada quall'l'collhec 'S';C supcrlorldade 1\0 outro, l1Indu que nao
l'sl,pulas;jUIII as mUSlllUS vantagells, punjue lizcl'ào cOlIsistil' o principal lia segurança
c I'n III II 111.

Talllh '01 SFl praliC,lrão a meRlllas exccpçjje~, pois's' dl'iJral'flO de cumpl'ir alguns artigos, ou
1> )I' IIn"r);sihi!iJau~.ou \JtJ ...\I;cidcnt·, ou por alludil' a IIwior pel'ig'),9Clll 1)01' isso se rODlper
ii r.nuf~del·,'ç;io,cmnu sc pl"d~ ubservar do II'IP lica dilo.

t: liuallllunle mudanllu Urainha til GI'f1-Ul'eLanha de inleresses. ind 'vidamenle se (Juiz
S )I'vir tia tdcila cuu(liçàJ,qlle a,;. untei ii clauSlrld que de ol,.liual'io ge IIll'Lle 1I0S "'atudos de al~
]jauç.I, c nllsl .. se achava Llc IJUC -lIcnhulII alliado trataria COIII o illillligo COllllllulIl,senào uom
I) C'I/hculilllenlu de tlld,)s.-

11.:':1) IndCl'itidrne.. tc "'01''1 UI: nolU as circumstanaitls da Grfl-lJl'clanh:l. nem as fia eonfedc~
\'J\';i , 'll'à" la 's,q'ItJ.c n.cos.;ilas:lll de pl'ecipital' a paz, anllJs pl'ollll:lltlão conseguil'-se o fim e
oll.ledl) da ~u"rl'a.

() IJU,l n,;,) ob;lant,· n c1ib ,...inr:C7.il nl:lgn~ioll c,ajust611 separadamente as sua. condiçiies
ClIlll., Fr,luça. 'em primeiro arlvl'rlir O~ alliadusde IflH1 e não al'lltll'a em Lcrmos de conli'nual'
D') '\Il1peuho quc tnllJiÍra. qne (\ I) qlllJ 00:110 'Jf:Íma d.sse, se uspura, de um bom confederado.

E' l'lJ ... I.\llü q:le oslu b 1/1 fI! é slIl;eila au grandc e i1'1' 'par.lvu1 inconl'onienlc de que
TI '\I I ;;(lU lu IJlv,)z i';Uoll a d')$ a1lia lu., esles I!l'U;;Ul'Um aju;jtur-õlJ antt:cipadamenle com os
iuilui;":l)s.

1',II'r. II s"jãma:s houvtl '!ITI al~lImil allinnça. potenr;ia que COllllllenos risco podes e usaI' de
s·'n,,"h IntU'sirll!lJl'idude. fui ;ll'llÍnha da r.1·fi-J3I' ·l.anha, vi;jl.ó que ainda nenhum dos outl'OS
IlI'i1l1:IP~' a l'et:uuhrr.ia p.)I' supl'ri'll' 011 cabecJ d:lli~n.

I:n.nludo as :rl'aud,;, rl !SPOz I~ l(lle razia, lhe Linhào allqul!ridn aqllella alllol'idnde,lrnC pro
vêm tia rle(l,;l),llJn 'i" elll qllu pllZ lIS l11ui9 dllindo;j, para que nellhum resolvesse a tralar conlra
a Fnlllça,sulII o sell ·'in·elllilllenlu.

() 1/110 pllrém lIà) b ISt,)U pal'a 'I"e d 'ixnsslJ cle violar o trlllado,contravindoa ullla das suas
lIlI/i, U;j;;.'nc.acs ulIn.Jiçr'JS, e não SIJ ol'i.glsslJ t,II11\)elll juiz da.> qUI' os alliados devião aceitar,
:tli III de qlle l'e~lJilaJI(ifJ';19 IIU,,1-s;;u (',11.';1' Sf'pul'uclulIllmte a paz, fundada na oull'a excepcào
da 1'l!I'(I'al('le diz, nãoscl' .iIlS~O quc o caprichu,ou ambição dcalguns alliados, embal'uça;;seo
ilJ,)nllUodalllClIlu do;; oull'tJ .

.1:, '!'llJ r.dll pal'tieulnl'lllentú desla aJlian\:il, as-<!ntci com brevidade que el1a se conlralou
lt:~ltilllallll'nlc \:IIlre putencias tle tlill'cl'cnlcs rclil;j,-,,·S.

,.: qlle '!1I1l11l Illlli~ ,;; alllul'b lIss:1l1 thculup:", COIl1I! .lul'i tas tratal'ão de-ta mal('l'ia, baslará
diz~l' !.j,IC a llcc.;;sidade, e illlellçilo fazem Ibilas slJlIlelhal1lcs c Hlf'~del\\çii~s.
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ro!>illcnri" a familia real, fl·7. 11111 Ro/riro, par:! il r.xrr.Il~:;in tio rrllj(~f'ln,

qllc cOlleubell tln tra!'l'lI!>sn da f;i\rll~ I'nrlllglWza I'''ra l'l'rllillllbll('n: q'lll
ent;jn pela natural fortln(':H~~1l til) Ill'I'ire, p'lI'l·(:ia !>I'r a r.clllr,,1 e:-:lalll'ia
mllritima mai- O1deq1l1111i1 aO ti 'sLillO, por alú St'r 11;1\ ida lia ElIfllpa,('OIlI" a
Rochell;. dil 1\ IlICril:il, /\ verd"de desLe projt'I'LlI, ('Ousia ria de('I"ra~úu que
faz o pildn} Antonio Vicinl, (~m IIlllil (',iria dll '\'0111. Ill'ilg. ~1(j-

( Oh! qllalllo LftllliÍra ell vI~r 1\ V. S,de la lIalld,,!
LembnHnc agora <h: qllal.lln il raillha 1lI:'li, pur cOllselho dns cOlides tle

Cathllllhedc, e Soure, cllviou a ,. S. luio so a gov\Jrllar \'crnillllbIlCII, IlIiI:;

Iiaçiio horrivl'l. qlle Ilei':I :\lltever, c jll~ljfira o :;(r:lIlClr elTritfl ii:. rl'~lóIur:IClio, C"!lIrp
rClIltlS, ,'Ollla ellc. CIIIIIIIIlrallll .. a~ c:"allli.IIICIl'~ IllIe fl,.;:;cllitr,ill IIS Açon's, c (lllr:J1,lc '"
qu,1rs pcrcrclI D. Fr:lClf"iscII de l'Ol'lll~,t1, illllslre ,;lIlule Ile VlIlIioSlI, a (11Ielll IIS 1'''1'111
1;1107.0< challl:l0 o <cgllll,I" Virialo: . el;lIc-se a c.<te al'lllllct'illlCIII" ii rulr:"la dus 11I/'1,'1."s
nl rl~iltf), il ll~H.ld:1 ,Il~ Ca;I':II'S f~ Peniche, ~ n lerrul' IIU(! ill~ltil':1 UI1I t'\Crri'h filie :qtclI.1S
sc nch:1 a IlIlall'lI jlll'II'III"S Ilc Lishoa,lra7.clIlllJ lia I,ilha~elll sli a lIIir:l. [lU 1:S!1·1 lOS IIIC'II11"
JlIglelC!1 lOlll';O II RI'l'ire Ile "crll:lll1h,".•. C II"allll IIhi CIIClIlIlr:il'~Il. :1f""I"f':trIdll- r. <I.,
"arga de 1111I lIavill 1111 "ulill,ll" ':illi a\".rl,ira, EI1I1n!lãa"ll:'s'ill-SI~Iloca"Slrtln II'Ar::'liul,
1111 cosIa ,Ia AJriCII .• ,:'<l~slc IItc,mll a'lIIlI IIIrllClll Fllru a S'''I'IC; lmllJo uS fi.rll'S do (;a hr, til)

A ncr.es;illadc, porfJllo 11 11).'S1110 direilo rlil'i nn, rl'W IInil'allu'nl ' as pllurria prlJlllbir nos '\.
cOO)tuentla con) prcrl~r('neia ri 1)I"C)PI"i I I"'on. 1~I·Vaçàl. H:S '~LU'il n\·a.

1l1!!0 que s.; o Ilin'illl rli vinil 1111 • p, .. II:ria iloptlr C:l:l pr"hlbiç';II, porque o da rJ.Ilurcza ,6 ig::.t1
a lodos, som arJlIlillil' dI. li 1H'"i o Ik n'1i~ii'"s,

E Hintp'~lçiii) Jl H·t(lI . a; par, t~; (: ul1t"l'ttant.'s n:io ('Uil!ijn. rl.':-le. (~"SO ('m prp.jII rlit:.!J' él '1:;1 lT
ligi:rn diructa 011 in 11"l~l:tnlul~nLI', u ainlla (fu o Sl~ .ll"·~ll 'lU a I:.! HU..:; hl~:ln'~ ua I i t'!.;CI"lptOl, II' ...
quites se :\ch,in (ll'ohibida, a~ alliJnç IS c m:l~ 1I:1~'-'C';; impia'. 1511) pl'''''cnl d" i~lI .. ld"d" pm
ticulal'das pcs,nas, c lIàoda nallll'l'za U,IS allian,a', ("HlI" su p"'I'll d,j lHIlro lu:;an's tia lei (;\

I;l'açn.
T,JUlhJIll se pl'"le plll'~nnl.\I' 511 :t1~1I1\" r"'sU's mn,mllS alliados "ic~. ,;cm II fazN' ii 1!1I1Tra cn', c:

si, 11111 <: Ilh llico c IIll"l ~IIII pI"Jlnslanl",a qll:llcl..,><lolI· h"uI'ul'a :()..r"rr~I', o prol"slanlc ou U
calholiro?

A que se responde,
l-:m prirnmr,. III~ar n·~nlt',l a I'c~r,1 !:!;C'I':tI, III' 'lun -I} a qu 'rt'a {o ínJ":;la, III' 1011,,;; a parles. a

nnnhlll1lH se (11~Vp :IJudnr. (Lt~ qUI: l\ 1r.f~..;=,al'lallhOl\tc:;1 0 se:.=,tlU:l oh.l'i!!:~lll ti ... -lC('f;foTrr I) "til' é
a5seslido .Ia ju:;li,n, 1)<)J'fJIIC lJ 'ta (, III! lnda, as I'Cli~.iill;; l' {'-ml"da"';I' 1'1'1'1"'1 ".

l'ori:11I supnondn qlllJ amull5 os alliado. StJ l"a7."11I a ~u na ,',llll jllsl.. mnlll. (IlLtà 1 dll\ irlo"
quc nál1;; pOu" dl!lerminn"qllal lem melh'lr .Ii"'il••, 111'_1 c c'as" .1' df'vll pl'ol ~c'r "" rll I "I •
mais allli~n. se o eonL,'al,. UI) Illai, model'no Il n:inl'lIconll'a: r nánl1 cornlltl'.lIllln. ni.'11l 113
VOlldl) pl'Ufcroncia lias alliall<;as.. C! uevl)soc:,:ol...~r fi nlais fnll:lI : pOl'l/lIe lalJlbl'm a l'al irladll
é nommum a lodu as l'cli"iiics, ou p:1ra 111.:11101' dizer, dc lnc a é U Inc'hnr fllllda-.
menln.

Nos tl'atndos d'. imple' amizade, se ajunla mllir..1~ vrzes o lillllo <I~ :ll1ian ,!.'lillrla que lIàn
coulcnhão maiseolHliçlicsrlo qUI' aquella cP" dão llIaior ou n'l\'a f"r,a iI oill igaç.io eUlIl qll"
03 homells nascem deCOlIservarelll enll'e SI UllIU boa lia 1'111 nia, c se ajull"~'cllI" "I"CI' 'CCI
procamcnle.

E' vcrdarle qllr S nflo e La olll'i!!açiio d lodlls, pa I'ccx!m ,lll'pI'nlla . II RIO jii Ief 'ri} ,'em<.'
lhantcs (:onl'enÇlies, l'Ol'('11I a isLo se I'cspnndc flue ;t ,Iila ohrigoll;;:'" .t" 'C 11:111 ,. U'al'l'1I1 \) pn'
Ct..ilos,pol~cnusa da (itn Ini, n:ll uI "lt,., ptU",1 {(ue IIrll).pnS,~:lIn(lsflllgn){lJltlr t1~ VU1CIIIlIs tI;t 'lIl
observaocia, J)lIl' oulras prl'llI '55<15 exlel'ioru', cru' III (lI'~ll~ I1IlId" ~IS dl'ixãll INleriolll'lllll
JlIais preci ado n(aampl'il-os.

Tonos somos ohl'i!!ados:l não ollcnrler os pl'eGrilfl. rli"inO'i',li' '101' i' II não .i'll~~l'I'Il'O'; iI1I1L~i;
os "oll~s.quese fazem pal'a se uu. ervarOlU quando illll.)(J~Liit.J.IlIa.C .rI~ullln I~ u..a 4"lt (I mesn·1)
pfl~c(;ILo ,

E assim poderemos dizer, 'l" 'niio de"cnflo lamuem roobN1l'ib' as I, i.'; D'llt'I!III;:. 11 'llI t"r
iss~ dcvemus su~p6r que ã~ UI'l'l'nl''';::•. ll'an, ac~ijes,4uo,e 1'1'11 brilo, para, en.i" rCt'"pen ll1
pOISqllO S'mpre III luem mais a ~uma clI·rum.lanr.la quc as mrsll1a. I 'I~.

05 tralados que lambem oOlluzelll ii eon-ol'vaçflo lia paz, .ào os da rculrali
dallc.

EsLe nome explica bem n ua nalIll·C7.a, ma. de\'r-sp. entenel r llllr rUI ~ 11111 ·ril.cil'e
ficai' ncu\I'O, não ncces ila de fazer alguma convcn,iill ""UI as \1al he~, que eslüu ,Ill
guel'l'a,



II Il1!1('lI11,pqrq P1'Cl'l'lIil' a SI'US (illlOS,Url1(1,1"ctirada 51'9111'0, no caso em íIue
'dgulls SIlCl'I}~SIlS ilJl'erSIlS, que ClItiiO llluilu se ll:'miiio, nore ilasse esle
lJllilllU rellicdjo : Clillllholll Y...eslilrá lunll)1"11110 de qllc 'lia M1.1O'estade
11If\ ll1ô1nol~ri\ pil·. iII' iJO ~Iilrap"~(), ondo e.li.1V;I, p:lra f1ssi lir (l V. S., e se
~enlfÚ' o rolel'ro, que ui-rei, que Deos leln. tillha prl'venirlo, ramo tiio
prudellte, para O GiISO de semelllilnle lelllpesltlde, o, S/J achou, depois dI'
~"a morte, l'm 11I1Iil gqvelq secreta, n,bricadv dc sua 1'eal mão, com Ires
cruzes ~1;:1 ~l'. »

O mllrqllez J~ PUlllb,t1, no reiMdo de D. José I, teve 1.1s Ulcsmas idéas

~. "!('CII\C ç. a!'I'C;;, e !I\CPII PilO !qdn (l fj,~IC enCOl\lr~O 1111 pllSillgqll. l'io ~nno U~ 1lS9o.
1'lIlr;1P I'IJ.I' I\uas IC/CS cn']1l\lIrçIJS, 1'0I'oilQao de l'ol'l\H:!nl, que (jC,lI'OC11I dCl'uis de II tcreVI
fuuhilll", 10:)11 t;)~J? illvade!ll as il\1as ull S. illigupl, Filyal, C Pi '1\. e 1;lIlrilO 1'(1"0 II um"
ell,1JlIrcaçnl' di \'1di", 1I11'01Wl{l 1'111 1'1'1'11 te ull Villll I1l'lIlIl·". l'io Bl'lI,il slI'I\lciáo a l'iulldc.
de S. "il'l'lIlC, 1·i1\\.i1l1tl.) ilhi il'lIUlllrl'il\'cis 1I;1I11110S; apos'lII1UU~'C a(fim ua l'urt;lIcza tlo
QUI,i"~OllJt'. IllI IIH\iil, e tlllrcic1Jrll ilha tle Onllu7,

Em ~l\\!' Í11\i1dell' 115 1I1\\11I'1\~ ii "i1I\itil! u~ IIh" Tcrrcil'lI, e rc,IIl'l.('1ll ii c;ljl~il'eiro Qua~i
\011.1 a IllJ\OIlÇlio, \1\celldílllJl\cl.nhi (Jllilr\~O 1'C\~crll illr(llll\iar, Em1li17 'lIlr~fl o. me'mos
I'irilla~ \lU! l'U,I'l\l,SIIl!IO. I\U\.l IQlIg~' ua .'I~tleiri\, lllilllÇllu fuglJ a lUtlo, Os Francezcs in-

ne rt'lC "em que a n .qtralí(ladc.que I)S f;sla(los ohscr\'iio.. um e la ircl1111stanria, s chama
t;era I. para praticarem indislinclalllllnle ab mesma' Il!is dl! nalun'la. 'em f,I\'oJ'cccJ' ii un mais
que a ,lutl'\.l5.

A neutl'allqllr\e plllticulllr. (. í\(JueJla ~ que um princ:íPll se obriga por al:;uma lacila.ou ex
pressa oun'·e'1~iiJ. 'I (\uallillllhelll pc', la s I' geral, nu lilllitarla,

G I'al. 4111111(.(11 L','llplll<\ lIsar 1~lIaln1l)/lle CIIII1 alllbus os plll'lirtns: e Iilll\(ada, qllando
()onvém f- ?-. 'r al)lll1\i\ i1\~linoçfln" 1.\ rL'sp... jlo r111 certas COIIS\lbI1I1I1CI;fJO' ,

E' cOII,tll/lI.. .rp\e belld\lll\ 1'\.1 a 111(11\, o,' flolunladns rIlZCI', 011 deixIII' ele \<Izcr Irala los de al
Iianças" "nllll..,.,e '~U" 1,I111h~1l1 1li\1l pódpm SCI' legi\imal1lenlp ohririldos a celebral tllll os de
neutrahdaelc pal'l 111111'. •
, O qu~ /là.) oh,lall\' :'l'mprc 11m nriIlPipe que iOL,'I1ta lima l!UC1TlI ju~la, 11m ar~ão para,
r.U,1S1riill~"r "':; 0ll'\'l ·;p.\ra gllarnlll'l)ltl epclalllllllle a neulralidadc;; I'al qu copsisle !li não
favllr~cl'I'm,\ls Q ~eu 1Il11l1l!.,P, fJlle a olle mesmo.

ne ,Ol'lrl que d: "bri~.'çi\usc\q príll~lfJO nllllll'O 01)0. islem, 'm PI'i\Iir.ilr com as partos a leis dll
ç\ir"ilo 1I<1lu,'a1 ql\e ,tljãI\J~'Orultls,,,ucIlIldif'l~iollilus:I!~ tal/lHlIleil"\ !l"e loelas IIS "ez , que u ar
çI ,algum acln dp hllmamilade CO.1l1 I'UIU. Ilã\, l) oe 'I> 1I~"ar ti ou Ira; ex.ceplo qllunl!u estu por
alguma razão J.\dl'tjCtLal' não .elll acção para o fl,1\ll1\" .
, Á l11u..ma qbr.glll:iill se limita /lc' r,aso em q\\C o prillCipCl n ulrl' o l1ilO pódp llxer.ular .cm .e
eXl'úr ii ~l''''I\r1e nari~o 01d5 ~emprt' c 'til uhng.{\rln a ')l·~at' i.; t\\la~ parli=', .[lS r(H1~ilS quo "ervem
~s 1I0.-1.lida lcs da ~uel'l'."clU d""UI'-USiI ullla.l: prJ,.,U·i:;ll,qll' 1"11I1,'m "s \-lermilla ii oonlraria.
, 11., fJ\I.I.l!S ti I m 'sma, "l'tr. devem usar cllm 05 PU\ us Ill\ulro~ ~1lI\llhllllt 's;j lus dc sociedade
~elll CtlnsllnlireOl.'1UO lhe l"~'l\'\lào .) SllU !Juíz.

I:UIllI.lltJ) ti ieil.\ au prinl'lpc qU<l e.tá Illn guclTu 1llC'llrr-~(\d(' [\05.\\ de a1llllma pl'aca do es
tarlo ne:!l..., i1\1"I'\'í arl'1 q IIlw,q\e 1100.):; iuade, CI)III lalllo qlle pnssadu l.\ p~l'i~o.lh'a 'I'e,lillli\,
(;Ulll" l.l'rLi'l q,/tl l!lu '1i\v~l';i rlado. '

111/íz; ~!Y, I'cli CiL' FI'''''e" se :'CI yio ~e&ta I'egl'~, Para meltt'r gUlll'l1i~50 c{n \lllInçy. capital do,
ducafio ,~e (.ort'lln, II a 1',':;I,ilt\io qepo", ria pa~ de Ull'ec;lJt.

E' II mil ~rul1l1e q<l." :uI untl'tl l.\S !Joljticns, se o !l:,tUI!O de neulpllid"dll. Gm;J,is cpnvenienlc,
qlle U de 11\111,\1' o pal'ti'l' cll' i1'Il\l11 r'n~ qu ' fazem ii 141" 1'1'3.

(l' que :-&.) pll U II 'lItr"II<1al1.' Ij'i7,tJm, filie 11)'10 çOlllsblinrln a ~randczl1 dos priucipes 1Il1li,
flllI' n,) rei ll'~ dl\~ 1111tl'IIS, ('[\11' éll\ Il'i') ,.j Ilda I' ~ 11l.\llh Ulll 'elelles, paru fJ II li ell tI' '. i SI' deslrllão
~lintd ... dt:J.\"i" era·hi·r,\rlf'~~lIa~difT'''''JJlc;a~. ' , " ..

~I"sos que lião de Cllnll'/l1'I1I opiniiill rretp,n<lem fJl'r. 11m ps1arJp/ 011 (11' • , Sl'll' m,l\ . I(.)rlc, ou.
pól:-.e (l~ I\.,r\e.clo me'IQ' 1~ll<l '~J,;II. para nho vira ser a vipll,\,.a lO VCllccl\nl'..
. J:; fler J. 50 '\l'!slf'm 1\"5 tllz a. flUI: I'rjl ne,'e ~a.qo le." o 1'0\l1i11lll, ou pOI'llllml~p ·.n~' pn." al

ltauns. p~fll'le" meto ~a l1elltl'ull<1flde çj'a P 'l'lalS pcl'lgooo, II cCl't,lIueule este nqll dililllllgOS.
oem tira tllllllll4tJS.

A ~'In:'llllerem 'filIe Fprní\nrlÇt n alhplico. p I'suarJio a Pl'firo dei Ahl'iL. rei dc ria"an'a, a
qlllllicas'll nClIll'p, para que perdendo a IIIl,izaut: de cl-I'ei tle FI'IIIlÇU lhe poues.e ltlllis ruclI
llIcnl., II '"1'11<11' a r."rÓa.

J\f;,S ,,,mbem por 0111 ra rar11l VllllOSqllP alllllos I. rir.cipc~ n.cno~ poc1cro~o ~lIhil ~o do:: seu.
ll,l"c\o:; !," ru lou, al'epl o p_ 1)1:0 li .. gel'I'!''',



21

lle lranSr,·rl'lIl'j'I, e roml'l'clipllllia II Illi1gllíllllle do plano, de rsLil1Jell'rcl' a
c.:Ôrll1 pllrlllglll'zéI 110 ClIlIlíllClllc JI Brasil; e 1'111' iSSO,I0Il111U grandes III1'di
dus,!} l"lillil !,I'(llllplo ii' lerar ~ l'ireilll, .C Ullli.l ('rise l'lllilit'il rics e a apl'a
n:l'(, r , llU ~c I:~ ,IS lI1t'dida chegils t'm illlle' ui.so ii 11111 pl'l'reito t' tauo ue
lI1i1d II I't'SiI , qlle nlio udlllillisse rcplira , e ucm cxcep~õcs, ('01110 aron
IC(,OIl,

\'atlelO R ilha Ile Ilalllarill'á no Dril~il. e rtlUhãO os engcllhos tia Bahia, bem como o. esla
heh'cirnclIW' tllllIlC';1l11I :;cllcro.llllc cli.lclIl IIUS Ilhéus. A i1hil tic SillIliago de Cabo-Yl'rde
li ruuhada s('"""da \w I'clus Hullallrlcz"s, 1JortlUe já II havia sidu (101' ])I'ilt'h dur"1I1c ii
Fila Illmo,;a rialfolll, As dlws de ,ThOlIlÍ', Porto da CrllZ, e ouLros e Labclecilllonlo. do
Ler ra !lnlll', cnl Cabll-Ycrdc, tl.'lII 1'lILão il;u,t1 sorte, EmA":;,,la I'crciio os Hollandeles "
ci,Iottlc Ile 1''''II,tia, c '1llcinlãu grande IlUIUOI'O di' embarca~(jcs denLro da barra, avossllndo
sc das I'III'Llllo1.a,; til' C;II'hcu, Orrc, Udcpoi dI' i\Jillil.

Na 11I'li;\ SUllhllrrill'õill.-Se rI.1S Molucns, lIa l'"rL,,\cza de Tillor. ede Ludo que perLellcia
nos l'OI'LlltllIIlZOS; G,la,c ~I;"ac', s.10 11'1''; \'01."S llc...:atlas !lur "\lcs, AlIt1ró l'u rtado' de 1\1 Cl"
dnll(a derelllto 'sLa ultÍllla; llIas os Hull;lIl1lcl.cS illCl'lIdiuu cm1H:H nll1a froLa IIli1udada
1'1'111 I';t'u-r(\i D, .\lilrLilll ,\,ffIIlISO du C",tro, <un~ lIUc'rleilclII .Iella 01111'1101' I'esli!:)io. No
IIr ..,il oll~rilo C'II 11tH, II, cida.lc tia Ilahin. c 01l111l30 11'1 "c1I'bru pr,l<:a Ile ,l'cl'lliIu,huro,
!"'1;lIe-se a esLa 1'01'11.1 .1 das l'ol'lalolas II,) Hill (~rlllltle, l~orlo-Cah". Italllararfl e ridadcs
lia I'arahj'ba o 'ual'li, 0,1111 Llldlls ",; nsLllbultll'illlellLos lJue sc c, oOIlLr;,\,ilo aLé ergi"c. sr
lIitllrcalldo-ic (lnr e<Ll\ IIlOd,) de ;lO I Ini;ll"S IIc lIO.,ta. ei,-aqui ns povos que lierão I'iu
,Iilllar a III1<sa l'illh:I, pnr ach,lrUII1Lfltlns os lI1urll< O (lorlus ilrra nrl'IIi! ...

'\ "ralldul.1I d,',;[a ll.o,,,,rchia residia lia 1I0SS" l'ur'.:ll e puder III1"al, que e f'lzia ,ellLir
cril Ln"" a U.<IOI"iill IIns IIlnros. c lIl\C lil'l'al'" as 1I0S';,IS l'rnlits ,ln5 rlllJb,,~ do l·ur,arius.
l' ,ra u'II' 'cl'l'i\'() hlll'i I I-rI'; InclI,ln Ulll (ll'l'lus tiin,iLus U rOllda rCI'ebirllls por elllpre~

~llIlos ad 1100 l'OIlIOllio.,LuIIIOIIL"I:ollatlu. 1\:10 .ó lWlia meios tlu ol'Correr as dO>pClUS 1'01'-

1\111 ollj.Jl' lermo Uiroi.qne o oslado da nculrnlidatle é o mai. seguro, quando ~lIa é cstipu-
\" la d,' amhas as I'ar\l,;, ,

1\e..;la l"ot'lIw ,tl"IJIISI'I'\'''l1 >clll rl'I'igo ~lalll1l'l Fl'Ii. hCl'lo, duque rJ !'oabllÍn, ma b'nLo 'lu
ClIlrou IIn alhnllça""llIs C.I.-Ll'iitalll s,I(J~u I'~ FJ'itll~l'Ze~u d 'spujnr.io do seUS dominil>"aindu 'I iiI'
dlll'lli, ru. ,ellJ re~'1illlitl"" 11 seu lilhu.

l) cUI'I" ",'1U 'lb CU'llt,lIlslaul'la d"lempo. d.) inleresie",lui parti'.• e da Gousn~ da gucrra.
,Icvcm S"I' a n');l'iI por uudl: u, \lrin ipl:s e llUI CI'llCIU ara ha\'l:1'I UI de entrar utllla ou lica
1','111 1ll'1I1rus.

i'ia l-:uerra dn ann,) de 1688 I' Unri'lUN'Orão O' G..n",\'oz 's,obs!'1 \'ando a nculralidadl', e r la
OIlJ,Ula nculralidalltl '" lIc>lruio.

~Ias >c ha al:':UIIIII rasâ.) pnl,lioalllonle inl'onl.'sla\'cl. para que UI)) prinoip deixe d' -h
IlU,lIl'1J,llU >cnd" o ajudc "ulrll el'I't'LillnCull' ('\I d,' illll'l'd,l', (IUU seu iJlilui~u \'cnha a lJI' li:ll

\
Jn 1':1'0", qUI:: p ,;,sa dar h:is no. IlIais. suppu,los U' Il::1'luO dll que cm outru lugar fal
ill"l.
1\as no'a;; ú )' nI'Li~!I- "ilal-o, q u'llnl'l,O, c dt"~:Sllt('. se vcril oquc ,àll lratado. de trOI}a ,su 

PCllSjO de arlllb, ~ gUl'ilnlia, o lanllwlI1 na Irnduçâu do' Lratadu. do comnH!rcio o, plicar 'i
'1l1al sl'ja a SUa 11111111',':<,1, e os "llUS t m'i:o...

I)a llllbnla surll' gu.q'lIu para a do Ilatndn tln Barreira lltrC o illll'tI'adol', c o~ Estado t~~
ra,'s, (I'ZHI', quallJIJ >ll OUIl1' QIlU a dal'll.lo 1llll11C ;IUlllil on\'cnç:I(I,que tl podllrta dl3ll1ur d~
IillliL,',;, 'lJ lIã illlP''''llIs,e junLill1l,l:nlp a'sUlI rlt'll'en,;III' Scgul'ullça.

o: lraLarlo; parli"III,q'cs Slio UIIS ô1l:,'lIl'dülI p"b,i<:to5.qu' lI,ío nini'r 111 cIos tI''' lado. ~o'el1lne,
nwis 11'11' IJIlI 5"1'1::111 l"'iLu5 fllor aqul'llt', qUI' u:io lond" C1rliclll r1~s 1'"leucillS plll'n U~ l:ll 'lll'lll.
PI',"lILlLc a:guUta ,: 1I."a ri ii '1lle di"'lO,alllollk \I:c lJl'rlllllOClll, e a,s.111 hllL,i111a, '.I.! CllS clll
ill: "II'rI:',o" puhlir'o. 1"Hll1' (lo I1''' 1;\I.I"s s"ll~rnlle".

,II",;" !lnl"'ipl! II iII , ,,"L,i lIIJ"igôlti,) II uIJ';IlI'V:lr ,dglllll c1l'lIcs, Ilelll ,linda qnando n IUlllmcnle
o nilu tie.<llfl\l' nl'a,';Cllii\) Uu taslI C"l quc II.SPIl "ilel1nill f: ,\I;ulllpnnhallo de al!!.UI1111S (i1l'CUIIl_
L.IIlC'IIIS. qUi! eI "lIIL"1ll rlilranl"III11 oOou5"IIIIIII"l1ln"1'111 se l' nerPIll rtlf, 1'11' a IHIII'a r"u,a. ,

E Sll I1l1liilo tll'""rel!", ~e csLiflul"H 4" sel'Í1 rarliliondll, ;Iillda Lcm IlICIII 5 dUI'ida quc e
nulI", qll'"I,lu II I:.JIldiçãll se nilllllul1)lJrp,

I)aqlli \','II1.qllc a l'ilpilulaç'-/lc, qlle ,IS ~ '11('l'a 'S r.Jl~el11 qUilndo se !'l'nrlem nl!Ul1lil_ prnças,
SI' por/um ('itnll'llr Ir"La,lll' 'ol<'lnn,'';, aillda '1"11 ,e Ihl', 'nê o IIl1l1l11 tie cllpilulaçii'>. pOlque
1':11'<1 í:i 11 lcul podel'cs dos !'cu prinriplJ:, o nll'~nlll se eve l'nlcatil'!' a l'l'spcllo das lt I'l;UU-,
<jll(' fal.ul1l pnl' i\l~III1I11S Iloras.

lill:ilu ,1llJcr CJIl <jUll ~in 'ua e t!('\,CIIl r:IZI r I Iralados.
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omarquez de Pombal llchando o reino nn c.lnllo laslimoso de abali
mrlllo,cm IHlIlcn lelllpo o fez nhir des 11 lri le illl,Iç;in, e c(lIIOClIlI l'orlugill
~omo uma grallde na<:üo.como jil o II1Ivin sido emlelllpos rClllOI(lS, Afloliti a
militar, a agricultllra, o cOllllllerciu, as lelrns. forú9 os ellS (;uidndo , elll

rentes rnn~ lnmbern se nchnV4 irnrnellialO relllellio pnrn qUllcsljuer arciUl'nles tles,ll!rn,la
vei~. Pam isso dam II i1hn da ~Inlleirn " tluinta parte tia wa rolheitll tle n~SUI'ó,r. COUI :t

condição tle se lhe tlercnder :t ellsL;l. e dc serclu por ClInln e risco tle el-rei (1'l:le'llup,r
perdas que oeellrresselll. A Cólstella applicl)u ns sua~ pr"prins .Ie~pl'zas os rellllllllelllos
lJue lIenharnos de eiló'r; I:hegandu n ponto de nno ha\'rr elll I'orlullal uma só fr'lg.lla CIIl
estado Ile fazer-se Ile vrln em caso urgente. J)o\'nssoll-Sl' cutào lotl" o oeCllIlf. :'lju,lIlluel'
Jlirnlll flue se Icmbr., se .Ie persel;uir a nussa eufrnquI'I'itlll IIIllriuhn, •• As frotlls p"rlu
gUl'lllS seni.l0 Ca~tell;1 .i ~ua ,.r"l.ria ClIslól : lIIas 1'0rLug,,1 pa!,:ava adi'llltatla II de~(leza tios
na\'ios hespanlHles que empregnva em seu. clViço.

Tlldos Inrgnvl10 I) scniço Ile PlIrlugnl, p"rque só erão fcli7e~ os Portugllcle~ ljuc ~e

&ujcilólVào,áC~~lclla eOIll" escrn\'os: e atl' tl~ nll'sus ~ellernts lIbcu 'I'i.i" :I almir:llltl's 1':1.
telh,'lIo'. ~Ao fallav;l quem cOlII'sse os rellllilllelltos quc Il lII:1r prnllllli'l. sem h:t\cr SI'
qUt'r UIII barco em ostall" do ,,"\'ugar. ou <[uc Ilodcsse ser cllullllalluad" por alsulII tllI~

oflicines que vívinll em oeiu. Assilll i" e~'1uccell\lo o 1llllllC e rt'lllItaç,io dos Porlu"uc1.t'S III>
universo. I'orlugal icm arrnnlln~,é IIll1n \lHa sem luz: porque l'um II SU'I mnrillit:1 CllI'hcll
de esplClltlor os CIIUtOS lIIi1is dcsconheridos tio mundu. UIII barcu ch:lto l);lslára outr'"ra
pnra IJtclllorisnr os Mou ro5 ...

Parn hem conhccer IIS \'erd,1drira~ cnus"s dcsla sitllnç:ill, cumpre ter cm vi~la UIII raClo.
principnl. A. c1el:i11Ienciil pcculliaria comt'ç3\'11 a ser IIIClltluh~, EH~ pOl·lIci., c"I"5s.t1 \'ira
ral.itlorneute .limilluir ctITtas reullas, COIIIO o provamos por c:t1culo~ POSilÍ\'OS, c a SU:l di-

E' muito anti:;a a idra,que os principes e Eslados tem, rlc qlle a exteo,:lo da sua Iingua C'
uma das oirclImstancías qllIJ lhes d~ ul'rla slIpcrillridadc I' prurl'renei,. <10$ outros. e por i"sv.
a potencia quc CrÓ ler C. ta \'anlagem, procura qllc os trlltacllls su façAIl 110 scu idi"llIa.

QU<lndo IIIl cungre~so de M'lOster se cllllleçill'i!u a cscrc\'er al~tllls arligos.o Clllldc riu I'cnllll
randa, elllb"ixarlnr cle lIespanh:l. requercu.que este projecto. e lize"e lia slIa Iin~II'I.

:\tas o duqllc de I.on:;cville, olllbaixador de FI'ança, re,polldou,quc não sun'reria semolhanle
no\'idade.

Um e oulro ministro al1c::a\'a varios exemplos om seu f;\Yor, e comluuo \'imosque o traladOo
dos l'eTineo;" quc foi cunsequt:l1oia desla nc~ociaçilo.e c, revcullus duas linl\ua~.

No mesmo c.mgresso. nãu fluel'ifio os ministros dellespanha.produzir <l1~unl papel quo nãu
fos 'em cilstelh.'no, pplo que 05 IIr,lIi1nd,'zus pretendiii<. olTt'recer o:; seu, em O;IIIICII).;O, '":15
os segunrlos vieràu a l;on 'C II til' cm que os seus aoLos se cscruvê 'em na Iinguu t\'ancezu, par'b
a eommoditlnde do mediador.

Quando 1'0rtug,11 se viu preci ado a sulTrer o jugo hcspanhot. ainda nesla dcsgrnça /'sli
pulou que tllrlns os d 'cretos e lI1ais desp:lch,)s que viessem de Mlldrirl. s<'riilo cscripto' um
portugucz, o que o não praticava COIl1 IJ5 mais rcious uniclos ao de t:,ISIt:U:I,

05 pl'inei\>es septenlrionaes desejando eDil> rvar ii mesnla i::u:lldau', 'r ·r,onhccl'nrlu, n'
grande ernb,lI'aço d~s suns lingua" se srl'\'em da latilla. lfuO pur rI' lllnrla. depuis lflll: . f}

aeah'lI o imperuJ r()luaoll. nãn SI' lhe plide allnbllir Uamnu. t: por uma das l'ouslituiçi,cs Ib~

lmperio, tndo!' os ndo dos prineipes quo C I1lI~jc Oseu curp". 5<: devem c.I-'I'o\'cr, ou etll
latim ou em allcmfill.

Nc-Ie congrc;,su til" Ulrechl,coolustarfin o, FrancC7:es c lnglt':t.('s esto ll1C5mo pnnto, porquC'
o.; s gundos prefendiúo que ambos os excnlpl:ll'es sc f1zes, t'm HUI latim. 1'01' 1I"" pertencer
Ost3 hn:;ua il alguma da. ditas naçõe . c SUl' tambem o u,o d:1 ingle~n.

Comluclo os Francczes 1Ilt'. mtlslrÁI"Jo que a paz de nreda ~e esor\Jvcl'a cm nmbas as1inglla~.
a saber: na f'l'nnl'lJza ria part dos 1'I'ancezc • 'na I;\lina da dos lngll'zes. Cdisto lhes deri,()
11m aclo elllque lhe promcltiflo que achando-o e er II contrario, fariãu outro exemplul' em
latim.

No t,alado dc SUSPp.os:lo que IIzemos com o..; plenipotenriario de Fran~n, lambem pstes
pretend... rãll, que"" dOlls t'xemplar 's sc escreves cm na sua linl;ua. pOl'él11 , C0l110 lhe. 1110S
tra~st'l1l.o5 rlc.'lue eslav.. ~,os na pos'c de que o no,80 exemplar sc Iizes e em pUl'lllgllez, n:lo
InSI.tlrao IlIatS na malcna.

A cst, PI'UPI). itn llirei,que o minislros de França,tem hoje uma grande vantagem na. suas
n<:gociaçijes,púrqlle todas se tratall na sua linl;ua, e lodos se applicão a sabei-a. '!,lanelo clles



- 23-

modo, que suhsliluia tu(10 o que lla\'in de illutil em f'orlugal,e seus domi4
lIillS, tanto IIllS lei ,COIIIO 1105 costumes, pelo que lIlais iuteressava,ao hem
ue lodlls.

EI·rei n, J03é, reconhecendo opprOXintllN'e-lhe n morte. disse n sua filha
I), Maria I, que nunca se apartasse til) marquez tle Pombal, por ter ido
sempre II seU fiel 0I111igo, selllla eslll reclJllInJenda~uo uma verba tesla·
ln 'lItOlria, que exprimiit a SUOl ultilllil \'olllade.

Lugo ljile expirou el-rei D, José, foi o primeiro neto do goveruo da

vida ar'rl'!Cn!nl'a um augmento as9t!stat!lIr. A H~sl,unha não podia fazcr pelo cstado,
cnjo tcrriturill al~llJava de accr~sccntar ao scu /HI Europa, o ,(ue aflui (azia pclo seu pro
"rio tcr rilurio; I'0r.'m sc conheccsse melhor os seus lenladcirós inlercs 'CI. "m I'ez de ,n
fruque.:er o valen'e Purlugal. a\lrovcita ria us imll/cnsos recurso':,que dellc sc Ihc olferccillo
CIII rcz ,lc, I'or C1cnll,to, W;lIl1lonllr as fcrleis campillas dc l'eruamlJuclI, u illl'usora iuduli
lriJ ti US l:f'lll3l1rlezc', furia I'enladci rOi e"ror~os "ii r.l libertar q lIallto alltes este helio pu iz.
As 1II1;;lIil1ca, pruvincia:! do illterior do IJra-il,:!eriiio elll30 sC"icnlilicamcllte clploruda,; os
tho':!ollro. elc lfinus-Gcrac; t! dialllanle~ do Tiju o,seriilo descoberlos UIII cculo allles ,lo
IIIIC ronlo; e os inlln~l/'os cal'ita'Js que llHnárilo o reilla,lo de D. João V ullla época de
l'rlloligiosa ol,ulcncia. duriilo a I'iela á moribundlf 1II0nDr(:hia.

A- IIuI ias O..iclI!a~s, 'lnc lanlo vali,lo qualldo a' gOI'erllav:l Alfonso de Albuquerque;
a~ ricd' pO:liess"~s de Maluca. Achell\, Tidor c Ternale, adlllir:/I'cl cscola para 1I,II'ego
,Iorc. c soldndos; ,li mais r~cenlc, fcitorias da Chinôl, que IHomcllinll grandes rerurso!
a', cllllllllcrciu, a,:holllllo-se igua Imente desprczad I", e ja 11110 ministra vão capiUles,lIcm ma
rinh~irus ôlO E'lado. l'oder-sc-iiiO razer 1101'05 sôlcrificios pcculliarius; vil'ificar o cspirito
ti\) conll'li ta c indu lria; oppOr haneir.l ás odiosa! tramH é callocidade da maioria 1111
gcnlcillllllcllte,lIIHllaeln dislu sc rcl, Cumprc lodlll'ia diter,emabollo da Terdade. e do!
dllus pailes, 'IIIC IIl1\ IlIa\ sccrclo dallln'II'a. huvia mui! dc meio scculo, o gOl'crllO das Jn
dias Oricntal::!. TutVCl (lls,e i~lo cullla dos homelu cncarrcgados do mesmo gOI'crllo, ou
do IUlO, l/u~ crescia por modo espanloso, A cataslropbe m'huI'n-se imrnillclIlc, llorém o
IIHII villha de IOllgc. (Ferdinand Dini::.)

'c não canção f!m aprcnrlerem ns das outras nações; de que na, ce poderem dispular, e
rcspoJor\~I'Cll\ COIl1 Illdis (ol'ça e propriedadc, do que aquelll!sque o l'azl:11I cm um idioma es
Irôln;:eh·o. de que não (los UCI1l nel1l IlIdas. nCIII ôlS melhore,; t!xp"es Õ s.

JlI.tamenlc nào qU~I'itio els lnlll'zcs consentir naquella IJrcf.'rencia, porque sendo ôI di~
nidadlll·c,tI a mCsllld clIltodos ,JS rei,;. lIâu ha razàu (Iue os ohril!ne a crocl'em uns aos outro.
'llllunrlo p u'a iSSJ não inlcrl'om ulgullI pacto cl.prcs,;o, consentimento tacito, ou costume in
, clcl'adu,

Purqul em primeiro lu"ar a anliguidadc dos rein s,por i só. cão contem alguma preroga
t"~I, ante. lião c mais ~lIe Ilma maior duraçuo que lJolde as enlar igualmente sobr!' o que
tn,lo, ti I'CI'I'1I1 pOl' ln'ljlOcre, ou por mais I'c!el'antc, c r:011l0 todus o,; Estados ej'io til're:. tl
1IIIIe[}' IIrtcnt 'S, importll pouco (fue a sua t'ulldaçito tenha fuais uu menos anllUS,

Supp.. nh UIlO; Il1lC 11111 ItO' IIlJI'; pequen s É tado da Eurupa,tenha a qualidade de Sf"r ralno
mai,; lInli';lI que li rte I'rdllçJ, \)01' ventur,1 rlcixaria c-te prcfêl'ir-se ÚU outru? laru 'sui,Quc
nã'J: 'C:;Ul'- 'c plli~ qllc a úUl'açào por si sol não dú prcferencia.

O m,lI: aotig.. illlpcrio do; cxistcntes é () da China, puis cOllta mil anno de chronologia
ocrla, e num por i,;,;o lhe 111l~l'Íão olldel' as outn1S proviocias•.

O me:!ul I S\l p:iJe diz1r li I'c.;peit:> <.la antiguidad~ ria' famihas reinantes, cm dou I'l'inos
de igual f~Il'laçio, pois: c,1l1slllltC que aCjuella quc de novo !>obe au lhrullo (Iue o ultimo
/.:r.jo da Ilubrcz lU dlgnid,lcI :,1[0: I igu ti :1 que de mais anno,; a lograva. ,
~ t:lIl1:: .l'l'cnio no anUJ d~ liOOel-l"ci d~ lJinalllill'l:a lll'reditari.J,c el-rrl lla Pl'U- la hcrcdi
larillllllls el'a o pl'imcim de slla l'amiha lflle suhio 1I0 lhl'lIuo)j e cl~l"ei de I'I)iuni.1 ~Iectivo, (f

C1lll'II'lo nenhum ccd~u II outro, lInL < til al'à por 'ol'les O lu~al'e - qllu del'ião OCClI[lill'.
A. extcnsãl),')ppulcnciJ,c fm'ça dos E'tactos que al:;u'n,; reis po ucnl,dfto pllrlcr,1Jla,; niio arção

pa1',l alcançarJI1l rios outl'O al~ulllas demonstl'açilc de rc pcit ,que a prud neia dil'la
e,I1,llldo a UJ,ce,;sirl.ld' as requcl'elll, ,__

M IS um 1'1'1 file S:,l a ~ha cm termo de c dufundJr do llIalS podcl'o u, nllo ha I'azao Clm' o
d,'va ohri"al' a l~ccl~!'-Jhe.

I'Jl'qlll~ aind,{ que ", seu' dOlllini 'scj,io muit inferiores na cxtensão. n~llc' ('Ião $olw
!'a/lO P,II',I "xcI"!'i al'lo lo' 1)' aei.) .!'flle I: ln/luz""1 ;\ c u"cn <lçâ!) lia ~u;i,'(hd' cnnw aqllrlll~
c ..j I, E;LtUJ5 sàt.l Í't~U!l\[l<\I',,\'clll1cnle /IIai. lal"")'.



ra'inlHl, t1emilllr o mílrqucz (le Pombal, e pcrseO'lIil'rl ínjLiSI<lmelllé, li Jar
lug;.H,que esle grilnde homem tive se um lim dlisilslroso,

Ao marquez de Pomhal SllCC~JUl:lll o ITIOl'quéz dI) llOhlc ele tinlll, CJllé
crillào fallo de sizo, ql1allto (\ grilnde Pombal ~i'il I'~Orllndillllenl(' allla
do (1) Porlugi\l mudou de pusi(;;iO, e l;hp.golI a um t!sllldn de cnll1plelil h11
milllaçào, no reinauo da Sra. D. )laria 1\ COIllO liU 11;in lillha dudo tiOS rl'Í
Ilildos nnleriores,e cm uma época cm (pIe collvillhall'íl1fl1phllr dils dlrtict1l~
dades, que fez nascer, primeiro, a guerra com o 11 spullha, c de-

(1) O marl\liez de Ponte de Linla,sclllln ministrá a;si l ntc ao drslladlo,tom as pnslll~
do rllillu, fa7.cnda e jnstiÇ<I, tI:l\'a au,lit'ncin .Iuas I'C7. 5 pr,r ,llmalla: ilS (I'JartilS C S tb
batl/M, 110 \lillotio da sua resitlelldil. Vestia- e, e pellleava~se de \lUIII(I 'III hmuto, tlim o
hastito de monlomo-lIIOr na mão; e ilssim se ;lprescntavQ cm unia, alil,ulloI" ,',lill'UU 11:1
retratos dos seus anlepilSMtlus\ til Ciula ulIIllelh-s pc\lia a sua llcn\'i11l\ dit,rutlO,lJlIC elle
~m uaelil tiuha deslllercrido tle sell, illu 'tres prutll'lIitur 's, puis eslll"i\ r'Hó IIlô1rqlltl ô
IlIortl ...·lI1til·.e prilllt!iro lIIinistro tio IIll1illr sohtlrallllllo 1I1\111t1U

As parles, qlle e:'tavão p'l'cséllles llil 5:0111 irlllllrdiala,te'tl~llIlIltha\'ilO rstll stcmi btlrll!5tai
'e erõo tlcpois récebiellls 1I111i1 á 1111I11, em audiCllcia, pelu lIIilli5tro "nLlpotln tlll ::;ralllle
Pombal. q IlIarquez .Je l'ollte do Lilllll; anles de clltrllr 1m1';1 o lI1inls,('rio. cril I'is
cnllll~ ele Villallova tia Gérveira I e pelu (Iue o titulo ele marque7., lhe foi conferido
UCPOI5,

,<lll de oúlrn sorle seria neeessario conre, -ar, (jue ti for~a 'éllhsitlcrndn eoml) lal, li CllhlO 11m
slÍllples poder de pr~judicar ao Ollti'()S, lmpnme al::lJll1 inr.L'I"o respeito, c produz cerlit
~éÇilll, para que o nlois porlero, o pretenda lima .i". Ia pr 'fl'r'oc'ia.

lle rlue infallivelmellle se sel;uina que rtlllilosdo [rilldipe mnhomelanus'l' genliostla Mrica,
'\) da A i(l deveri:!,) pl'efcrif IIOS mai' prillcipes éhrl'lãos da lSuh>pajl(lté cCl"talnenl ptJssuenl
mertos terras e rncnos riquezas: . ,

A sob.lranin "biÇllula dã 11" v I'uarle lo la.; as in1pressües aéonlpQltharlas 110 lemoqque sup
perão as que inspira a ohr:l'ani~ limitada pelas leis, mas i lu não n!,;peil;l lhni' que au,; va'
saltos de cada ,Utll de-les pl'incipes.

O~ I'eis da Or1i-nrelanhà nilo são de policns, e nrOl por isso sI! con, iderã,O inr,,!"ion's aos
,,1)3olllto', e a razão é: porqlle a rlignirlnde de uni príncipe não >(' runda sUOlenle 'ubre o
direito pcss:lal e pJrlicul!\I',qu? l~lll, n,w~ !.lImhem lia urdrm ?() E. Iilrlo (iue /(11VL'rlHl.

Fi aS,11ll o soberanu cUJa ]un"dlç~o l: i1n1llada pela~ leiS, poel\, CIII1l a quallllad' de ser ('iI-'
beç'. de um Estadó que tenl millor r,'I'çu j :e~ mais respeil,tdo dtl!lU aquolle quI! (:, 'enhor
dllspolico e abS~lluto de dOll1inioi' n1'()o: (~"nsidera,rei5.

\'lnaln1ente o numero de lilltlO<. n<i1 ,1dquire ii pi' 'rereucia ti qucm o,s loma: .
O' rei, de Fran9~ nã) J iuliluI;10 mni, rlIL: reis r.hri' innissimos de Françi!, c de t a"arrll,

1) nem por i, 50 C oeni a1S de 1le-panha, que ele vario> tilulo,; enchem uma folha d(' \"'PUI;
prln<:ipalmente quando il maidr parle dds rei; l! Ijj'incipl!s e Ião conscrvaml os Lili' , hll!,
e Eslado' que não pos:uelTI

l<to as 1m supposlo, as cir'lInlsllnríils reteridas,.e devem consldf'hlr como umos e'j,'
rim'i/lades, as quaes sum embargo de illu lrareOl as mor1.lrc11ill ,e os iijonan:ha., Hão lhe' dã
direit,)s para jjrefcrirelll uns ao, uull'OS,

E emquanlo a esle re, pello, ean10 j~ rli~e, não hà algu rtla convl'l'lção expre.", II, o\t ad III nos
lac\l.a. nas .irla elo eOSIÜIIlI!, I"i sil 'ncio riu prinéipe que éwlé e :ofTre, ,

Gustavo A.lolfo, rei <lo SlIecia, I'e nnhecuu esta igual<lilrlr qllallrln não tllliz cnlisénltr ~ni
(lueI.uiz XIII rei rle "ram;a tivesse r1llriOlelro Itfi;"r no lI'~lurl" Ilu!! cnl1'l' illlllJd~ Sllll~::"
cia"a no anno de 1631, u lhe e;;\'ruv('tf r II.' allt" l'ol11pedü O(lue esla"a l1jll IdLln;r1li qUJ con-
,enlir no que d rog;.t_se a Illinima 1'0115 I <Ia sI/a rlignirlill{o real. ,

Joi tUsse 11 ",11.1111 porqne os r~i, dil Grii-flt'el,nnha lomilriio, o tilulo rI,! reis rle Fr;,nça,
Na paz de I\iswicll lhe dlsplll;irãn os minislros des,n éorôil, l\las I'flfllll os Ih~lp~l's lhe 010,,=

tr;ISSP l11 que na paz de arcda, sél1ão IiJ"ia feito semelhaole rliOiculdade, não a IlOnve depOIS
tlcm a~()1'''1

No, exemplares que se imprimem por ordrnl das Francezcs, se Cilla e~11I rii'rnmsl;lnr'ia n'l
tlllll,', p'1l'6nl não o nodem el'llar quI:! se áche nos plenos podel'es, e r,tlili';a~,ões 'lu' el-rel
I;hristianlssimo reéehe,

Não reliro o' Iillllo;; qlle lOllos os prinéipe, chl:i Wos inli is, e r:;enlios, lomiio sem lhe pcr~
lenc 'rcnl,por .er um1 materi I '1"0 l,r1fls sab 'III, é não ou-o l1'~rrçJSC nlar 'J dil'e, o que püra
b J lel11,.ou quor.:JJn ter, lJ'lrque ueccs.,ilaria de UOl \'I)lulOe "pararlo,
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'pois os aconlecimf'nlos gerados .peJa ambi~ão do chefe do governo
francez.

Com admin islfíH;iio de homens.d,,·laia tio marquoz tle Ponle de Lima,
f[lIe com mãos larg:lS, permiuia esbanjarem-se os thesouros, que o reinado
anterior linha llccllmulatlo, não podia ir muito arlialllc.

Logo ljllO s~ vio a mão dessa .r!linha, assignar " onlcm, para o exilio
110 marqu(,7.l:!o Pombal, para ir viver em suas terras, agourou-se mal do
setl roi Ilac\.o.

Os incnmmodosllo saude ria rainha, fez enlrar o principeD. Juão,para a
regencia, porém Porlugal não mell'lorou, porque arrastoll-se tli! mesma pe·
Iluria; fez torlos os acrificios pecuniario:" etia propria digniJaJe, para secon·
.servo r 001 pnz, no meio da Ellfupa agitatla então,pelos ctreito5 da revo
lJl~iio fralJceza, 110 fim do soculo XVIII, i1té lllle compcllítlo, pela ncaessi·
oa"!', posto que r.stivesse desprevenido de luJo, a muilo custo, pd;1 (,dta d~

meio , por.élll accelcrudarnento, pÔI em pratica, o qne 6. Lui7. da Cunha, o o
n1arlluez do l'olTlbaltinh<io ·p[evisto.

E' essa li maior gloria tlu reillado do Sr. D. João Vr. Oxalá, nüo fosse
.('Uil, de alguma fórma, manc1111da pela tibieza, com llue foi execu
tada.

Pútlu-se, sem ter receio llu errar di'l.Or, llllo se em 1807, n50 se achasso 110
conselho privado do SI'. D, Jllão VI, 11111 homem Ião illuslre,e perseveranle,
.~omo foi Thomnz AlIlonio de Villanovil Purtllgal, talvez lHIuel1u·occosião
{le transfcrencia da côrte porttlglleza para e Uril il,sell50 ofrectuasse., o nín
gucm poduria [lrevc~, (.11101 fusso a SUllle de l'ol'lugul,nallue1Ia época(1).

(I) l'lallo salJio jlrof"ril\u no parlamento de fll\;lilt'l'ril,ptlo ministro de ESHlllo ~11·.

Pil, sobre a r.onlinu,u;50 tia guerra com a lo' 1'<1 11 ça., c trasladação do Ihrouo de I'ol'lugat
.para o nol'O :illlpcrio do Brasil.

'« Sim. senhores, ellteimo que se conliuuQ a gucrr." Cmostrarei no presente tliscurso
Ilual é a minha opiuião, por'luu vejl) que os iuteresso,;, a.iuJupeudeucia, e gloria tia
UllCUO as im o requerem, iu tBo, c mandão.

O pOl'O francez destinado para espalhar no unil'erso maloa contalíioso~, incuraveill,.e
mortiferos, como viste~, por um elTeito tio seu ualural e petulante orgulho, e o maior tios
delido , transtornou toda .1 ordem cstube~ecida na socicdalle. revotlou os Vll.; allos
contra II suberilno~, dissc que não hUI'ia Dces. qne temer: por este Co1l11iuho preteude ii

nnç(lO {raUI.(lZa dnr lei' á tetra, e ao céo; ser seuhora 110 mUIII\o. anuil)uilar todos os
direitos de rnnneira Ijue até o uatural quer sujeitar ao eu ClIpricho, opiuião, e enthu
siasmo: 0t1pOzcrão- e-lhe 115 nnçõcs tollai; oppoz-se-Ihe a Inglaterra colli:;alla com dias;
nl'silll o pellia a jU>liça cL'l caus;l. as im o exigiuo os interesses da 6rã-llrtlanlJa,l)ue
devia tira.r p3rtido lIe uma guerra justa, que clla nfto promovera fIlalieiosamente.
~~o tinhn a luglaterra uada que temer da França; isto e, nno tinha que receiar ue

uma gente frenetil'u, que se eonstituir:l corpo aeophalo, rer,atil e rOl'{ullto; sem
Deos, sem lei, sem ni, e sem religiãO, sem CHllcter, e mesmo qUlludo aque.lla população
furibundll tivesse continuado, corrompido, e dcsnssocegatlo todas as nações, a Inglaterra
só unid:', c I'irtuosa, esperla, e incorruptivel, aproveitaudo a oeca iuo. augmcntaria ma~
a opuleucia, poder e gloria; mas longe de i~ Ongir neutra nesta conjuuctura, e trair
a ~'rança, c as mai' nações, u Inglaterra só .se poz da parle dos mounrchas, e fez o que
devia a si, e nos sell' nlliados. IÍ razuo e á virtude:.c supposto que por al)uelle modo
leria grllngeado mais, todavia nada ten~ perdido em tanlos auuo' de guerra, antes ga
nhado uovas possessões, e de mais nin.\'I. se ler.ia apo~er.ldoJ e algumas circunl$tancias
,I;I!l9.fizessem necessario por ora lIhimuJn.r,
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Ao. .taz de 'I'elsit, exigencias lle ~alu.leiio, .oennião Iro
conselho (Ie esta«lo,e sen .ta.oecer sobre a traslalla~ilo

da cô.-te Ito.otngneza valoa o Bloasil.

Napole50 continuando n agitar as pOlencius Européas, llssignoll um
traIndo de paz á 8 de Julbo de 1807 ,com a Hussi[l, que se chamou alliança'
de Tulsi I, que cnnLi lI!la muilas e variadas di posições secrelas, c o lcnsivas,
C nas quaes a Hussia, deix:<lw\ a' :'iilpo\cão liv·re acção, sobre o Meiodia da

Não linha tambem a França que temer das nll~ões; cllos cios'lIs; orgulhosus. ambicio
sas, inenlscqueutc, c dcsgo\'crlladas, iriilo POUI'O a pouco succumbiudo c rccebendo a
lci do mais forte, ou do mais destro; só·a Inglaterra cra o atilho. que su,tinh I e eon-'
serv va em uuião 115 potenl'1;!S o por isso era contra a Inglaterra que a Frallça se aper
cebia. fortificava c lIrmava com todil casta de armadas- c armadi~hus. Contra estc ba
luarte ou lIutemural qne se op(lullhn ao desordcllauo' rmpctu da levada 011 chcia, que
lralls!lordalldo, pretende a 1'5 olar e inundar a Europa, é que a França tem feito c f,z us
maillres c mais ner"ndos esforçll<, cabalas, intrigas, sedições, estratagcmas, perlluias"
mentil'a'. lrlliçõ<'s, fraudes, e tudo que póde uccurrer-Ihe de conducente para a desfeita
da 11I;;\lIlerl'll ; ludu PI'1ItÍl't1, e nllda (Ioupa

Pre,clldeu levallt r 11 Irl1111da pllra dl\'jdir as nOSMS forças, sem se lembraa, que o
meSlllO illtenlo tivera, fazeudo rc\'ull1lr os alllcricanos. quc a pczar delles C;lhirclllua ten
lnc/ill, II (;nl-Brctanha não I1cuu mcnos poucrosa. Elltretallbo a Fra:lça comccou a drs
f, Ihar a Europa ,como sc fuz II um:1 a Icaxofra,e Í1li rar ullla 11 ullla as varas do feixe, pa ra as
quebrar sepllrauamcntc. Tenlou a Au ·tria com a posse dc Veneza, ROIIIII c outras pro·
"illcias: a Uus,ia COlll a posse dos D:lfllanélos c da i1hu de Multa: a Prussia COIII SCl
setlllllra da1l0llanJa, e ou ros paize •.. a Hespalllm com a r<'uuião dc Portuglll : ernfilll'
foi lcntaudu c clIgalHlIIdo aquellas provillci:lS, a quem mais cOllviuha opprimír c desfazer,
UIII PI)\'O. quc tClldc só dumillar o ullivcrso.

l.isungrando os povos,ou pura 1II'lhor dizer.escilrneccnuo c illudindo as testas curoadas;·
quasl todas aclualrneulc pouro wblis, c nada conheccdora dus scus vcrdadciro illtcrc-ses
reaO, c aCl'idenlucs ; romprand!l cunsclheiros e gabinetcs, tem arrastado a sru parlido c
postu debaixo das suas baudeiras, aqucllas mC.'mas Ila~ões que se ha\ ião ligadn CUIll a
Grií·DrNallha; diz<tlldo-Ihes quc osllll)lezcs fazcm coullu<'rt'io ClrlllSi\'O por lodall purte::
que os IlIglezes são scnhores clc tuuo I ar força da SU,I marinha: que lIellhum,' potencia
será, ncuI li\'l'e, ncm "pnlenlil em quanlo a IlIglaterra tivcr oudc vendcr os seus clTcilos
Cmanufacturas: extorquindo 05 lhrsouro dos PO\'o:, &c. lIioTo sabem as lIa~Ücstlue uma
~'ez quc cOlu'orrem para o abutimento da (Jrll-Dretanlm, então será a Fran\'1I sellhorll
universal c despotira. como sempre aspirou; e na.) havcrá 1);1 lJ:Uropll outro Ucos, oulro
rei,oulro direito.mais que a \'onlade do hOllicm,quc tiver asccudencia ou prcponuerancia.
o quc por cónscqucllcia ..erá UIII t)'rannlh

DI'm sabe a França que domada u Inglatcrra,não existiria na Europa naçiio alguma que'
não sejll va'salb, esr·ra"ü e tributaria ti" Frilnça. sem jámuis tcr meios de Ic\'ant.r cabcça,
e de sacudirem o jugo uc fcrro que a'Frnnçll Ihcs prep:lra aCludlmcllte: 'a Hollanda c a
lIespanha são pl'()\,as disto; c por isso- procura unir e rc\'ol! Ir as Uil~Õ('S Iodas conlra a
Inglaterra, pcnsalldo que e ta não lendo onde vcndcr us· seus gencrO's o lIIercudorias, nem
ollde abrigar c rclrcsc~r os seus'l1a\'ios, necessilriameule h3 de "er-sc cm constcrllllQfiO, e'
por co.nscqucllcill r~perimcllt<1r rcyolllls illtestillas, e cahir emfim:' para cvitar sla ca
lllstr0l'he, é quc muitu gcnle c1l1ma que se faço II paz, c pela mesma razilo é quc cucinsto e
limo quc 51' fllça ii guerra COlltra a Ifrança a todo cu,to.

Sim u Gnl-Drrlllllha \'OIlUO-SC trahhlu c abanuonllda pclas nações (fluando só por IImOl'
dellas, con cnaç.no das mona rch:lIs O mallLCllçl1 tio equilibrio da Europa, é qne clla
guer~Ca\"II), bonl podia anlluir aos convites (ln Frallça,_fazer, uma paz separada com al'
ligos secretos c provcitoso~, di\,ldindo cstas duas polollcías os despojos do rcsto. como·
(Ior muitas vezes tem sido proposto; mas a Inglaterra lião COSlUIIIIl usar dc perfidias;
05 qne as tem u adn nesta epoca, suberáõ algum dia quallto e-til syslerna é insubsistcllle
e ruinoso. Nós lemos recursos mais dignos de scr pralicados pelos IlIglezos, mais utcis
amais infallivclmeulc conduccntcs a fa'ler llllação Illglozl1 senbora do mundo, c dar as
leis na pa1., c na guerra II toda Europa, sem se lhe dar que os Francczes queirlio hotar
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F.uropa, e a França, dcixllvn no imper;l(!or Alcxandre n mnsmn livre
acção soiJrn o nOrle della (J). Expre S:lIlICllle a Russill dl'\'ia rur~ilr IIS
dults côrles de Stor.kolmo, e de Copt;llbaguc ti fcdwrclll os scus portos,
e 1\ declararem ii guerra aos !Ilglezes, se (101' \'clltul!a o Sell gUl"crllo ru·
recusasse fazer a pilZ com a FriJll~iI: li Fnllll;il eOlllpromclliil-se a
fazer outro tanto com Porlugld. Em, irLude des1l: eOIl\'cHlio, 110 cJia
1ft, de Agosto uo mesmo IlnllO, dlogar;-,/) iI ctlrl(~ UI~ Lis!J<lII, IIS n;
quisi~ões do imperador.T<'poleiio, qIle cOllsistiiio CUI que se unúse Por-

grilhiies no 'ilo e Helesponto, cortar o hthmo de Suéz, pôr r~nc'~l1~s nas rolulllna~ ele
Hercules, ou que li\lue a IlIgl/lterrn COIII a l'ic;lrdia IICJ pns,o de Calai" 011 que ~lIlr411111J
/IS Arubills desertllS,l"á ,acudir os IIIl)lczrs da IlIdill: (projl'I;105 c,tes quc ,ó ),;lId,flIÚIl!l
fuzen. hOllra a scus Ilutores, e qu~ nC1I1 aind:l elreclullllos 1I0S fllclteráiJ 1lI1'lIo) O 1I0>SO
projecto nUa é tno "r:lullc, III:lS é mlli~ prOlllpLO, Illais I'a ri I c lIIai lu 'ntti,o: cste rel'urso
<Iue digo resla 11 11I"I;,tcrl'll lia Clllljunclurll presenl<', eslÍl sellllllo hcnllclicllnll'llte 110
gllbilletc de S, JUiIllCS, III:1S ulna "cz que () par!'lIncntll adlll hcnl qu' ('II dl\ II raziíu
porque prcl1ro ii paz a gllcrra, cu \OU n dizer o lIleu ,oto.e exper u projcctu, ,ll'c1arar o,'
fundllmclltos. prlltcstlllldo pclo ,,'gredo preciso c illtcressallll'.

A Frallça, sCllhores, lião póde IICIll \)111'1' fllzcr paz al<ruma sillcera: cHa ha ,le 1I10stl'llr
1I111a submissãO applll'cnte aos I.ralallos, elllrcllllllo que arrallja as cousas melhor pHa
lorll~r á gucrnl; c se (luaul!o ella toda IUl'crillla c rCl'ollll por tau-a dos pallillos c dlls
IlesordclIS que se Ic,'nntilriío (:0111 a scdil'ç'10, ou ('0111 as Cphl'lIIcrírlls "O/lstilui~I"('S LJlIe
fiz~rão os frallcczes c'ostllmados C propicios a isto, SUStClltOIl guerras illtcstiuilS, e ('~II;II~
gClr:ls, COIll tllllW furluu<I quc SCIII lIecahir, tCIIl feito ;Icuar c decahlr pot'III'I1IS 101'1111
dal'cis, fllIC scrá dellois de ordellar as eou as 5C"Ulldo o seu S)'stCIlIiI, c de c.l'alllilr lIla
J!eiosalllcl~tc a sua doutrina por lIleio dc clltechistas allli '1II'('llIICllt~ estaLclccillos lias
1:1l1nde', "llIas c nld~as de toda Europa? AcluallllClltelIelUa Fr:lllç:l,,, Hcspallha',a Hul
),lndu,uellll,odas .IS outrns potcllci:ls tcm 11111 ri II h" qlle mctla lIlcdn, IIC/lI II p('deriJo fnzer
CI11 quallto tll'crCIII guerr:l COl\l a Grã-Brct:lllha; UMS fpiln II paz 1;"l'a' ('om 1"c1Il'a, polcu
cias, scguirâô lIeccssarí:II11Clltc as ordells d" l'r:l/lÇ1l, c IICStlls eil'l'II/11stallcias 011 IICSW('SI/lú"
(I uc pollcr[1 fazcr ii Iugliltcrrll, se uão sublllellcr-sc a fazer UIII eUlIIllICrciu preeario c
"crgollhoso ?

P rdido o commcrcio ea marillha d" Grií-Dret~nhll. está pllra SClllpre perdida a IlIgla
terra i c «:stc cni o fruyto c o prol"cito da P"z Deral: pelo I:Olllrnrio cOII,till~lllI(lo n """na,'
ou as naçoes se UlIlJllI Slllceralllellte ii In"latcrra,ou se dCSIIIICIII: no pl'l/llelrO 1'11>0 cahl ra
paro. scmprc a grande Dah 'IOllill dasonbomillaçôe dlllcrrl', isto (',II }o'r:luça surnllllLiril,
ti o cquilibrio da Eu ro pa tOl'llilrlÍ a ressu rgi r; II q uc bllSt;1 pa r.. II 11Il;lalerra lica r selll prll
1lcm: no c"ullllo caso, ;I 11l"'laterra é trahida pellls 1111 (ill', ,são ellas a, quc fllilflo II !'ti
do, trutados, c II Inglatcrra tel~ todo o direito, razão, c 1II0tivo p:lru Ihc fazer jllslnllll'nlc
todus as cu l:Is da "lIcrl';l.

ElI1us ~açôes sc ullilldo lÍ França, a Inglalcrra tl\mn logo o gr,lIIdc pllrtido sc"'urissilllo,
l'0rflue allltla e.tã podcrosa CIII excrcitos, aflllad;ls, fillallças, Cllllllllerrio c pOl'"la,;;o, e
triumpha Il;lrn sempre de scus illiflli"os oecllllos p c1el'lafllllus; c ell~":I-se "hr~ 3S lIa~i",s ;
constituc-se por uma \'('Z sCllhora tio:' lIIa rcs i II rbitra do rllllll1Í1'rrio de 1lllIbo; os 11I1I1I(1"s ;
dOlllilllldora c rnoderallora de todos os ESlndns, ou ejUo rep"blica, ou rcilll' ; CSlllhl'lcl'c
flllalmentc o I(uiuto impcrio, que scrá absoluto e respeiladu ua Alllcrica, Asia, Al'rica.
e lia Europa.

l'arccc, se nfio irnpossivcl.tcmcrnrill ou diflirultosll a emprcsil,lu~S ~ IInç~o hritanllira
não nclll\ difficuldlldcs,qulllldo "C que é predso fazcr gr:lIl1lcs C1)1I511S; c por isso 1111"1110
<TuC é I~rção façallhosa, é digna dos Iuglezcs, e ullla ,'ez I(ue a illtelll:lrelll, hão de
conscgul-la. '
. ~fuito dc 1Il1tc-nlllo, e com lIIuito va"ar tcm a Grã-Bretaultil feito cOllsitlcrllr com prc

CISUO Il miudeza, assim IIIl1thcmatica C~1II0 politicamclltc,todu IIl[lIelle paiz,ou região do

(I) Dc 11115 apontamcntus do r.n11selhciro Antonio dc ~lpnpzes Vasconc('llns de Orllm
mond, e das cOlJIlJlnnÍ!:;lçõcs ofih:ines, lraladu, uutras nula~ IluC pu'snilllos, dúntos a
cirClllllslallciudu Ilolicia qnc aqui sc I'eni,
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lllgal Ú eG1lsa do con/incnle; {erltasse os seus 7JOrlos. c rl('cZal'assc a gtte1'ra
IW$ iltyll'::'cs, li lJ1'clulesse o.ç subtlúos drssa lIaçÜiJ, que se uc1Lassem em
Portugal. O pJ'aso paril ii dur;i tio IIns illsLrllc~i)l; qUI1:M1'. dc ltl\ill(~I':.J1,

Jllinislrr> ,le F'ritllÇ,:;1 '"nlwunictlll, cra undo aLé o di;l lo rle elemhro, e
dCI'ia nll'eref:cr llinh 'iro lIi1ra susL,mlilr;iio tia gll ,rril, o mais q.,OOO llCJ
III 'no de tropa (liH'a gllllrn p cer 1150 forlalezas rlH Lisboa.

COIIIO ('/Ilãll a côrte porlllgll'1z;1 C.lilvil CI1I ~l:Jrl'1l, halliléll:iio 1'0111,0 I'incn
legulls da Clll'ilül, pur l.'üusl:I da J,JIOieSLill, ~lUC su{l'rin. Opriuc.ipe reg nle,

novo- 1I11rnrlo, l'11all1illlo AlI1erirn ~'eridiollllr, nOIHle Il no~~o i1ntil:O 3rrrnrlo e amigo Por
lUiS;".lCUI o :.s:,rlll/l do 'I'U iluperi" e 1I11lulc l'OU\"'1I1 j Gril-Brelllnha fazer as ell'ar ()
I.hrl) '1) do Ílupcrill porlu .... urz. Uh lIobrc C IlIlIglJ~lIilllO prllj !'lll. li i10llde II oYII:tslia oa
r.lsa de I1ra' aU(il scrá rI-'l'cililrla da" '1ulILro pilrl/'s dI) I"U""".

I'lll'lll"ilL IUU reill!> i' 4"I'Ull. c dl'pclld.ellle dll 'cus lisillho:,. foi o bcrço íios hcrócs
qlle f'lrflo Iioll!í~ la 11('11 r os rlllldalll~IIIU' II .. sru illlpel'ill; I" la '!'''! ""!'Lugal \em a~ 1",1'

TI'ira, dll d("rcZil: "dI: lá I) "C II p';lIcipc ti .. Bras~1 púo~ rel'nll'lllislar tl :,cu rcillO; é de
la 'LU'! plidc·ui'-Iar as lei' a 1~lIrlll'll, c I'UIII t:cpLro OC ferro pOlle ~il>Lili'lr a Frallço 00'
sells n~ nlljõ, c a flcs[I"lIha ll:i sua pel'lfdii\.

CIIlI'lCadl} (} Ihrnll() Ite l>nrLugill 1111 Álllcril'a, e ~'iLo o Lr"Lado cxdu.sivl) d~ comlllerl'io.
,. pur l'IIIISI'4"ClIria di.iwída II ElIl'Ilp I da ÁllleriO·II. rlll:1o a t';r:1-BI'l'llll ha jUIILII 110 ,I'~

Olul;l.{u ;dliad" 1111~1I1l'l1larã l) >Illperill; C srlldll tOllhc,.jllll de dt' 01,\1111111 dc Plllllll1lil alé
.. Eslrcilo dr i\lag-alhiics, 1l,.. du ,..".Il.dll, 11I('i1ido c a,,'ri"II:IIlo por 11111'1 c I\"LI'II pilrlr do
lle-°LlLl'lro de:JLíI gntlltip pCllill:o'lJ!a, lf)dH~ a: :lIilS CO:II~;o;1 CH. llthIS,. i1I1'ul"ndouI'ÚS. b Il«OS,.
parai,. l)'Ii\O>. po,'[us, pr:iÍlls c rillS, Ó1 •• 01 .. sorLI' q"' 11110 ha 11111 rll~hllllll. PCSlplI'irll .
.. u c1C·,·llllwl ...·adnllrll, pllr pl''1I1CIIII c 14'sprc,Í\'cl'I"I' ,..cja. uu .(Iue l'arl'~·a.rl'IC uào 'c adte
('ülrulnt~u p de:.;,·ril'lo no IIli'lpp:1 ("11111 a IIlUior rlill"cza I~ prcciMio grol1l('lricil.

O ~1I"'ri..r d .. l"liz 11,'" eSU, IIICIIUS CJII,hcl'iilu, Lalllo p('11I '1uc IIlCII a gc 'I:P'llphill, COIIIO
,'elu que pt!rtl'wIl ao.lllipel·111. VI'gl'Lld, C Itllilll11l, qllc Idli produZ CspolIl.lIlealllClIlC a I.~

lIJr('z" i c /I 'I"" pc)dc-faur L)rolillZir a alLe pralicada, «;O/II Cllcrípa es.á l'hilo'0l'hicallldlul
.lcIIIIIII-lr"do.

l..;l'l ,urpo;lo.lo)(oqllr lotl:lS 115 p 'Iclll"iascnlli";\lla~ com /I Frall(lI,lll'i .... :1O r01ll11 11I .... la
ICI','a, á 1/l~laLerrn /'l'sl:1I1-lhc nlllis l'\'I'U,"/lS ,. -rLh.i'"I)s. "(),II(H'ilr /l prillc:pl' do llrasi!ll()
'cu lhmllo tln ÁltlCl'il'/I i C qn:llhlll. "Uc ig/lMillll' llllS seu' n:rdadciros iIlLl'I'L':;SOS, l)U cul'
IlIillpill" pcli!s pru,JOsiçtics pi!rirJ"as da Fnlll(a /lliu all/lún.;'1 prOI)II,il;õcs dil GI'.1-B""llllllill.
;',1, 1:17. d'lUS de.,elllharqucs 011 illlasücs s/lhiLaS 11a4"CIIIl I'c/li/ls/llil. /l)!lll /lO firi!sil, outra
1111 PU'i" ullla da pal'lc do /lIlSCCJlLc. lI/lll"1 lLi l"lrll' dó pne/llc.lla'lucll· l/l~ar Illil; 0p(lor
1111111. p'II';1 ~ m;llIlouÇIl 00 lhI'O/lo. Mas IIflO II l'l'ivl'l qllc ° l/l'jllcipc d Ilrllsillliio q/lcira
'''llIlIir ,'0 impUl'lalllissill11l plauo cridclllcm"ut· ,1ell1l1l1slradll I) la l,rfl·UI·clllllhn. e nos
~('US iulerosslJ.-i reaes: é assim quc os prilll'ÍpC; 1h'll'llIJelll SCIl.' POI'IIS: é lá qllc cll~ Viii
tlt·PtI .. il.1110 1I0ruC r. fi glorin pOI'LuguCZíI ; é a"·iru ql1e-~ j\ vérdaJeil'tulIl'utc rt."'i." ....

lIC,tlll cH,' illl(lorlnUlis~ir/lo 1I1OUleulO, I) i/llpcrio dn ÀIII'rica Mcridi .. rllll.l' ii Grli-Hrc
11Iuhll li"ill'ati Iil«aclos OICmill/lO/lle, razclldo eslas duas po~r/lt'ÍlIs UlIl l'ol/l/llercio s(, 'exi:lu
siro; UJlltlllUtlu-Sl' IIllflllllllll'II1c II rllZtl/lrlo lorlos os illl,'''''s> 's r 'riprotus. E-lc /lO\'O Illl(lcri'l
'·I~l'.'eerá,lJs:II.lllo UC ludns uS IIlCillS l'O/l,IUI'C/l'C', ' para j,lu prtll·/l.raru l'sli!b Icrcl' 'III"/lias
sel'll/ltla.rins /laq/lrlles silills p"nl iSSII /lll(arlos /lOS l/lilppaS, pOlo.muo-il; ue lodos as gl'/llCS
'1IJt"l/lizel""1'1 lu 1l,lllhelt\l'or·S(\ li oH;epçãll tios l!'l'llnl·(·zl'S .

. 'o pniz dil3 AnlaZllllíls, t10-i l'I)U(iIlS do Ilill'agqilY, ou n~ls "i~itlh:"H::ISdn lago ttt"XilrH·'.
qUd " COIII" /I origcm do rio d~ \)raLil; elll IIllla fll1111\'1'a Uo "ell~rl' tia r. li'ri,la prllill!;lIla.
I\c. 1,t\inCill'& e rlllldalir IIf1lil cíua,le dCllulllÍlIllIla. '0111 ~i~hua,pill'll 'ôrll' . iI"seuln", i,"p~.

!'IlIlor: .lu. 'oru li. h"a SI' ii bril'!Iõ c,tl'udll: rCllcs, qu# i! IlIauci r" d c raill' .'I"e I'urrrll' dll
"CIIII'" para II 'l'criloriu.I·IJIIOllziráô UU :"/UVII Li,boa Iiara u 1'01'10 Bullo. CIII·III1. 1'111'11, Rill
.Ie Jallciru, O1iIlOII, Calháo rio 1.illllt, Salll-In;w. U S, .Ieroll '1111I . .:xc" Xc. F"l.l'lI00--I' 110
""lSIll" LI!lnIJ I IIIJ\'C"iI\'ois O' 1lJ:lÍs ... ". 'lIIC poJl\rCIII UI'; fIlasfurrll,a cillralli\'l'llIlI~"leu
ri" da Pra!il tlesde O rel'CI'idll IlIgo XII I'HcaL,' á Sllll toz; c O das Àlllil7.01lUS pela dl)!'lra
l'ilr(,Lill,g-a. ou por 11111 ri! fIliliSl'O'lIl1l11du; 1111 hypt\1he. I' '1ue /I I·idado I' silll .. dll IIIIS ci,
/'II:h"j,illlllIOÇilS do dilll 1:I~o. rias r'llIlr:, lIlI orj~e/H dosl" rio , II filll oe l'aLCrCIll lI"tiS racci.;
os 11'i1l1,puI'les ou 1\'01'11 L·i.boa ~o nInI' ou l'lC,:'.I'Or iI.

CJ.II. ii ~UClril, (JUC U/lS fU~OUl a~ IJ:lÇÜC:i p~lra UOS pprÍlllil'UlJ1. seguuoo as illl'll,:ões lIIul-
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ministro de Estado (los negocias estrllllgeiros e 0uerra, Antonio de Artlllj()
de A7.f:lv(~d(J (1) parlicipou :ilrl cxlfélldlil no\Oidilde, e foi derois pedir :15
I)rdens a So A, n"(lI, po rq uu () 0ilbiut'll; pOrlll(W z não li 11 ha alé nliin a
mlo;nor idéa, do q11e se l'iI sava Illl illliHn~a de Tl"I ii, pois 1150 se CI1('on
11'011 cll'sle ,11(;("(' o Jnlnor vi lumbre 1105 arcl1ivos de Lisboa, e Dem
IIlesllló IIOS do Rio de Jan iro o

,'0 prin ilJc regellle determinou cm presença do que lho rcvolára ÂD
tOllio de Anllljo, 5 COIIVOCilSSO O COllo elho de E IlIdo par(l o dia 18, no
lIleiou [1111'11 cOIIse!l,eiro de E lado a D, FernallJo José de Portugal, que

"ndas dos Fl":lI'cezco, n ClUCIlI illjusta c illdccuroslIlIlClIlc sc IInirão, li inj\lsl:l dn parle das
llõlc"rs; é jll>lissillla da nll, a l"lIole; íl pnr isSll o illl pcrlluor da Âfllericll,dc\'e logo apo
derar-sc dc todas as pusses"es da llespallhao
~ justll titll!" d" :1I°,!"isiç:llI. li u h(1I11 U'O ClIIC fllfCIllOS tlc U01l1 nlliallca (;iO illti01? com

o 1I11,Jcno p\lrl1J!.{lw.r.: ü IJIIS:iil rl)r~~:t i1fltladil. C alio:::,;:, IliIhillttudc. luun concorrera para,
o JII"IIIClIlll tlu popula(üo, e pnra «II' os lIabitalltcs uo grallde impcrio,c a Grã-Brclanh l
sfljnu nrbill"s do '01""1 creio 1II1i\'l'rsal.

TlonllspllltnrelllOs \0"0 pllru lá ludo o lJlIC róI' prcr-isn i\S fuhricas, c ludo o que pPr
tcnCJ aos lrcs reillllS dll 1IIIIIIr.oz:1. clIlerrado c es'olldid IInqllelln r<lgiilo. lia de sulllr á
llll, As anll:ulas. 11l1l1')pOl"lugllc7.1ls, t'lIlllll illzle7.1ls, t:Olll a allllntlnllcill de 1I",deiras scrão
forllliunvcis a luuu I1Il1ntloo O 11010 illlpcrao ahriril nlll'o' call1illhos 011 derrolas para
lodas as parlcs do IOUllllo, c por cada um que a frallçn 1105 rcdlllr se nbriráõ cemo

Touns as IIl1cües. tOllos OS povos. todas ns hlllldcirlls, Iodas as lingons, c Iodas :15 rl1l
"itlCS len1.. franca I: Iirre Clltrada 1I0S portos tio 111111'0 e 11(IS povoa~i1es rio scrl.iO mCIlOs os
Fr;"It'CZCs; os IIl1vios d sta nação n~o seriio IIdlllilllllo.; ncrll allltl" paru ,e livrarelll de
ui1ufrnnios c I'Cl'jlfu cH'idcnlc.

l1;t:t1) 'I 'l:er-sc-ha ullla lispccic I!C i:I(fllisi\:,io terrivcl. pa ,oa deatro do grandc imperil>
llii I h:lvcr (.ll:sOI)a al!;UIIlII I"rall't'za I"n° lia" i:III'lllOo 1111 por coslullles: II III livro :llgllrn
c:'criptn lIesl" Iln~oa, sall'/I l'slalltlo jil lradllzidu II'Hlltra: IICIII indil'itlllo illgllR' de
1I11alClucr naç:l0 'Iuc :,cja'l'llderü f,dlllr I"rlluccl.. e IIluilo IIIC ous COOIIIII-Io; 1I~'1 sc des(la
eh Ir:"!,j IWo; :dr,,"tlc"lI° dilocetlllll '1I1e raze'udas alglllllas p,lra IlS I'orto da f'raq:l.

!'i,; .. sc III IItlil ráü oS IIIJllleS ilO, lIIe/es: IlIas os lHlllles da:' cidll(\('so rio o do reillo dc Por
tll"ni ser;ll1 IlfISlO° i'OS rio.;, 'i,L,,\e:so e I'r I\"inr-ias .1" uralllll' ilnl'erill, e I) rio 'I"e tica r IlIa i,.
COlltigUq ia 80\'il Lishua, será t·hilllladll o ~ ,\,O Tejo: il Itlglaterra cu(,iu Cfllsrel'á ~·t>nl ().
c""ll1lert~i() recipr()(Oo; Il tri"O da Grfi,JlrcLlllllw serillcl'lltlu a I'cllill.;ula, clllrellluto que
lít >oe 11.10 CUllh'jll' CIlI ilbufUJillI{'ii!.

Os lllglell's alliad~s ,'0111 os !)urlll""cz-cS,<clhorc' tia,; llIini]. 1I1:1is pr ciosa!; que o sol
rria.1: dlls IlIaleríaos llIelhores para 'c rallr:cnrCIII c lI.alllll'actur;lrcllI, PUI1Clllj:\ ver o rc
Sllit,,,lo do cUII'plrxu de tl1l1la, urigl'lI:' tlc 0l'lIlellcia; e qU:lIlllo li:lqlli ii cill€llelll'l allllOs
iI:' lIaç,íc:, i\llli!(as, 011 CSl'r;I\'aS ela Frallca olharelll pilril 'i. e pl1ra 111\ , cOlllterrrilõ (mas
la rde) a polilir:1 de ,Il"o"e III, c cUllhc,orriló II ,Iilf,'rcllça C\ll que firárão ullla polcl:cia que
,"i sull;r. II ""1I'as qllc I iII) 11 d "'I er rapitl:1I1l '11':0

D(' PI~ollllllh pocll'rCIlIOs ir ali Brasil serll t1epI'IIIICII(Oia Ilc Li,hoa; elo Pará podercmos
1I111('crllr para a cusla d CII 1'11111:11111 1'1 'CIlI tiuitrar "s rahos tle IIl1m .l'da Bua Espcr:lllç:l.

,1..; ilhas til: tutlus II. IlIar 'o qi1c rUICII. IIl/1is lIere,silri s c IIlris paril ól esraJól e- n-rud
la~illldus lIav,u. P"!"lllguczc.c IIUSSIIS, é lIallllolll qUI' Iiqllelll Ilehaixtl .lu podcr tios I~or

hl"IICZ 's 011 I1IlS';O; lalllilCIlI é U" ('I"I\r '11Ie ran'III":' bOil oOl'il't1ade c I'izillh: IIC:1 cum as
pn'l'illoWS iI\lul"-all.'roicalla ': c, tilll csl"l'r"jcc',) Ilclll pUlltlcr:ltlo IlO gólhllltle U' POltugool.
11CIII prolllcltc valll'I"OI,° illlillitas a ii rnlrllllllcis: c (I lndasflraremos priloudus. e IlleSmO
da.; qlle jli telllllS,Síl" I'rilldl'e tlc Portugal 1,,111 illlllllir a Iilo ,ilhill plano, c se dcixnr illlltlir
pela" pat°ililoas I'n'posi~õco tia PCrli11:t Fr,dll:a, Ce'II1fto l'slÚ I'erdidll lI"ra serllpre: allollindo
purél11. clllclIllarci qll' 'e 'onlil)lll' a ~lltlrrtlJ c que 11111)1'.1 !'oe fuça a pnz ('OU1 (' Friloça,rul1lo
C)t1tl l' c pn1t'Í';t; Sn ';l~ rC:õlitullJa ilS t:IJU 3:' nu .4;/tllu '[IlO illllcs da I'C'oIU(;lO: ~c n'~lnbelcl'cr

u e1luilillriú da Europa, C ncahar-,c pur IIUla 10CI ii IIlnl.lit,1 sl'ila dos rClo\lIl'Íoll<lrios

ri) ,'pois da slIa e<lada 110 nio dp Jalle'lIl. foi pi '",d.. o, lilalu ej,e con!e da Balca,
clId1J (Illll~aionlJl'lI:t: ~ooult('ci lu rdo 1l1Jllle ti .. CaYaili,olro I\I"_U,O,
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aeabaHI Ilr. serl'ir o elel'ildo ('ilr~{) dr. vir()-I'I,j .10 nrilsil, 1r.lldo :lnlr.s go
verllado a I rovillciil dil Bahiil, 110 pO Lo ele l:apit<io-genNal (1) r. ordl'lIou
tilmhell1,que rll. sem dWLlWdlls D. HOllrigo de SOUZll COlllillIIO, C n. J..iill
de Almeida e ea'lro (2) ililldil qlle Iliio psl;lviío no IIlilli lerio, para
Iluver uasLHllle \'oIOS, puis fallHria Llli'l de Vasconccllos ú SOUZil que
se UChilVil doelHe. .

Naqllella (lcea:iiio os conselheiros de EslaJtl eriio,o (';lrde:11 patriilrI"hil,
os marqllezlJs de ÁllfTéjil, Pomual, e 13(\lla , vis('ollrle de Alllldia, 1.uiz d~

Vil. Goncellos e Suuza, D. HOllrigo ue Souza Couliullo, e D. ,lu;1O de Al
meida e Castru.

As pessoas que naquelle tempo enio da connilll~a do prill('ipc rrgl'lIll'~

él excepçiil) elos Inini-Iro:, e dos eon plheil'Os de E.lado, I'riio TI 10m aí'.
Ântunio de Yillilnol'<l PorLugal, dezumlJargador do pil~O, e fisral do real
erario ; (:3) .Jllsé Eg,rdio All'ares de AllIléida, f'neitl'l'I'gildo do naLinrLn dll
principe (4.) João Diogo de Barros, que servio dlj sl~crelario iI:l ensa do.
illfllnLatiu '(5) e el)llfliJl'u muilos dOs Seus lllJrliGulilres segredos ao seu

jacobinos, (Ie cllja peste IkllHlo fcrfllcnt elflulgulII cllnto, 101'lwrú com o:; tempos, l:fll\IOo
agora, ulit,tllurar u Inulldo.

1'i;io sou ptlr,"orll uc"hulllallu. IICl\l IIIC rc!)osijo com II rffllsúo cle ~allgllll, UI"I',tO sinl
(Icvaras o h011l da hlllllalliuade. e desejo a (:xlirpa~;lo dos vif'ius c lia Lynlllllia: 'IlIalll!o'
.Iigo se prelir:1 a glll· ...·a ...· I'"rqllll della dcpelldc/II 0< illlcrc<s('s da Grli-Ilrclanha e do,;
sells alliado;; I'Il1'11II c reju '1"1: IIIUllas "C1,('S U lIells da paz IIlalllluu gllcrrllar Il:Ira helll
da juslil:lI, e p:lra al'rcudcrel\l II ·el'an'r pur força os bUliS dos rnüos: os cri/ll!'s 11,,5 "ir
tlldes; 115 erros,du \'enlade. Jesus ChriSlU fiOS dis"e: NO/i uelti 1JC1fCem mil/ere. lN/'

gladimn.
!'ortaulo vamo; Illvalllln 1'111 11111:1/11:;.) o feno, CIII outra CJ IUiIIll pam t1is'il'armlls iulci

ralllelllc IIS c;lbel,'as ua l1\'dr", II re'llIbelect'rJll'lS a verdade, OS bOlls 4:IIStlllll('S (' illsL 11
I'UrJlIU< lia 1\II1'0l'a o e,jllilibrio.a "irludc, n f~. a hOllra. u poder. n I'crd:llle, a paz. :t
religião, "ousa q ue fi' Fr:lIl1'rzrs frelll'Licos e IiborLi nn, • d!'sl rll irão. e '1IIer('11I fazor (los:ll'
pnrecer pal:1 scmpre da socicd:l/le. COIII illLellçôe dalllllil,ln., illlc, ~Ot'S qllc Ilos hcm
sabelll que'" os fllglews (lelleLrão, e (lor is,o dcscjãu c (lrIl'urãll OIcahllr eSla II;I~"O. Nús
pun"lII lião qucrcllllls. nelll I'reLCIIl!cmlls llcslrllir ealliquilar a Fnllll::I; slio IIl1li, 1I11111'1'So
OS SCIIlilllll:llll,' dc Lodos OS IlIgl1\7e", 1I1,IS silll 'I"ll 'c COIILI\IIII:-,o IIUS jllsto.; lillliles; scm
abusar das luze: c LalellLus, CUlllU pralica, COIII cscallualo ulli\er,;al. »

(1) n. F"I'Il:II1ÚIl .José d,. 1'01'111:,:,11, fui no I\io 1IL' Janeiro ele\'ado ao lilnlo d,. Cfllldl',
l' lIIarqll"z (h~ :\~lIiar. Era lIollll'llI inslrtlidll," d"1I pro"as da Slla ill'II'lIC(:~II.lradll1.illdo

1\ I!nsiliu sflh"/l a erilica I.ln e.I,I'LY II" (·,·ilil·;.Iml dr: Ait'xalldr' 1'1lP", illlplô'SSO I'm
18Lt) IIfllliu Ik ,Iuneirfl lia illlpr"II,a rt';.;ia, Il CU.l1 pel'lllis,f1o de S. J\. 1\ 'aI.

(:!) n. 1\(\(lri~o dI! SIIII1.n ClIlllillllll. bi 110 lIio dI! Jallciro 1'1l'''ado ao Iilulo de COIIlI\!
dI' Lillllarc",I! 11. ,III;io dc !\lrllcida ao IÍllIlo dI' c()IIc1c das {;ail'(~as.

(a: Foi 'l'hOIlIlIZ 1\lIlolli', o prillll'irl) ,~lIanCI'lIpr {Pll' le'" o Brasil," (1Prl(lis nfllllf'iadr~

millbl'rll ti.' l~sl:lllo dos IIc:l;ocius do rciuu, a cuju lIIillislerio SI! rcnlli'l th'pois a I~rt'si

tll'lli~iil do lll'itl'il) I'f';.:io.

(11) .J'hê El-:ydin 1\\I'are~ (I~ 1\lnll'idü,roi I:OIHI,.cor<ulo ClJllIolillllt) dc har~odl: S;tnlo
i\luilro (pUI'I(lIl: era filllo da l'idnd'~ Li" :i'allll) ,\llIam na prll\'illl',ia da t:allin) por oec:a,inl~

da acdallla~'~o do prioGÍpl! 1'1';';1'01" a rl'i. o l'I'illaLio do Sr. D. l'cdl'O r, foi ,.h,v;,do a
l'i,'I;'"IUC, II illl dl'pois ii 1Ilar'l0e7, de Sanlo 1\111011'0. •

(5) Jo:io IJlo!:>u de lJarl'll', foi COllu~colatlll com o litulo dr: visconti' cip. anl3l'(ol11.
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I'l1cllico Manoel Vieira da Silva, a quem deu no Rio de Janeiro o titulo 'd'a'
Larilo ue Alvaiazere.

Além destns res oa da sua confiança, entlavão os sens dons gnarult
fOllr a, Frafllcisco José Rutino de Souza Lubato (1) e Mathias Antonio dI}'
80ll'/Al Lobaro.

'Este ne"o6[o n50 sabio dos primeiros confidentes iro pri'ncipe, e só se di·,
'lU Igou na cceasiiio de se congregar o conselbo de Estado no dia 18, e uni..
formemm1le se votou, com o mini tro A.ntoni'o de AranJo. Que se umsse
Porttlgal,á Calcsa do COlllt-1U/lle, e se fechassem. os POf°COS: que rã sem'repeZ"
lidas as proposições'de sequestl'o ,e prisão; e que O pl'inápe regente, escre·
'l:esse nessa con(v1'Inidade,ao imperador Napoleão, a el-rei da G1'ã-Breta
'Ilha, e ao únperador Alexandl'e,daRussia. O ministro Anfonio de Jraujo'
do Azcvedo fez as cartas de gabinete, e se expediriio.

Exceptuou-50 D. Rodrigo de Souza Coutinho, que votou, que se fizesse
a guerra ú FJ'lInça, c fi lIespanba; e para o quo se apromntarião bem se
tenta mil bomen , e quarenta milhões de cruzados: e quando Portugal'
Hiio tos e feliz nas armas, passasse a família real,para o Brasil.

Continlláriio os con elhos e conferencias, sobre objectos secllnllorios
uesle systemo: como enio cbomar o exen:ilo pnrll guarnecp.r Lis\)oa,
mnnullr ir. a sqlll1ura, que eslava 110 (1st eito de Gibraltar, avisar /IS pos~

!iessões <.lo IlltrallJUr, e outros assumptos relalivos á segu .•mça da mo
na reh ia porlllgu l'7.n.

Do conselho rio Estado, passou este negocio a ser discutido no conselho
priva lo do prin 'ipe,- e Thomllz Antonio de Villanova Portugal. foi um dos
'1ue l1iscordár50 desta resolução; e npm o voto de D. Rodrigo de Souza
eoul'inlJo, lhe pllrecia praticllvel e prudente, nem' o syste0l8 do conselbo'
<.113 Esta<.lo, parque na cltrta ue gabillete pélra S. M. Britanuica dizia o'
principe regente, que jámais consentiria no sequestro, e pri ào, conlro os
vassa \\0 brit/lnll iro :e nil carta <.I e gabillete, se dizia a apoleão, serem estas·
eOlldicções iniquns e illjllSlllS, e se lhe dizia mais, que: fosse elle proprio o
ürbilro, e couheceria ser impo sivel concordar-se com' a sua exigencia.
E nisto al'bava olle um nó c1irtlcil de des,'tar, e que portanto, (Ira ue..'
cessario procurar outro expediente" que müdasse o estlldo da questão, e
os inlcre es actu;}es das nações beligt-'rantes; pois· era' igualo perigo da'
guerra, com q11I11quer deHas. PropÔz Tbolllaz Antonio,- por iss.', o projecto
de s:dlir logo plJru o Brasil o principe da Boira, com o titulo de Condes·
l'avel, levando comsigo tropa, ocomp/lnhado das irrfantas, e'de dous ge.r
neraes, e ir re iJir em S. Paulo, levando regimenlo,. do qllc deveria fazer.,

E~le projecto, reuuziJo á um plano, com os rundamentos; que exigia a
Sel) ibilidaue pnterno, f(li a'presenlaun por elle immeJiatamellle,ao prin
eipe regente no dia ':1.7, que o leu attclltamellte ('2).

(1.) Francisco Jo 'é ('.lIfino dc SOllza Ll)bato, foi condccOl'a'to no Rio d,' Jdneíro, com
o Iludo dr. visconde di! Villano\'a da I\ainha, e SI:U irmão Mülhias Antonio de 'ouza
Lobato, com 'o tilulo de visconde de ~lagé.

(2) I'raticJndo cu ncstes acontecimcntos, com O' conselheiro Antonio de Menezes'
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S. A. Real Icnllo, o me.lililntlo tllmbem no plllno de Thomllz Anloríio.•
tylanllou, no 11ill 28. fJue José Fg,dio, o apresentasse 110 ministro Anlonio
do Arllnjo, qne o achou muito bom, e o ill\Optou, ajnstllll lo fazo-Io sell,
c orna-lo com razões roliticlls, fJue clle admillill; e pafll isso so mllntlon
convocar li c.onseiho, do Estado para o seguinte dia, (l Irlllnr-so com
toun II eff1cllcin, como o melhor meio de snlvnçlio do ,EStll,lo (1).

José Egy,lio observou cnllio 11 T!Hlmnz Antonio,quc.no \llll,mo Jia do con
~elho de Esfnilo, Antonio de Arlllljo,Lin·hn dito no visconde de Anllilill, C1"()
serin bo,rl) ir para o Bl'nsil o pltinci[IO da Beira, porlJllf) n:ingnern so alre
VIII II Üizel·o ao pl'illcip,e .regenLe; pOFérn flue no MIno nntccr.dnnLe do
1806, em Villll-viços(\, ill'ou.selhàrn isto mesmo o ma-rque7. ,Ie J,,\llII"lIn, ao
principe regrnlc., por,ém,f1ue cnLiio não ()arecêra ser isso cemv.enienlc; II"

qne IlfJuelle dissilll"lllndo, rrspnndoll, <:l"e 10 "iHi9 sllbip, ·mas era rnuiLQ
mel~()r~ qnejálivesso sido lembrado II ml,li-to$, pois 'isto t.!nvl\ mnior pezo,
e por tn.ntp, não devia (Icllr como lembrnnt;ll, ou como p-areeer, ·nJIIS qllCse <.levia obrllr do fórma, ~lllC cllo se verificasse. .

Soubc·se depois, qlle AlIlon io tle Arn ujl) nílt.!n havi\l,l itQ ~ este res pe'i10" no
visconde de,An!ldia, erJlle o marrJtlcz de ~ lorljla, eJ;l;l Vi lIa.viços:!, I'presen lá r.a
como um renSl\m~nto passageirou vil)t1a tio principo da 6eir\l P!1r!l fi Bras'il.

Vasconc('1I9~ de J)rnmJnontl, Inli,mo al,11igo (te 1'hol11a7. Anlonifl, l!lsse-l11l',qne lhe fOra
dilO Pf'to proprio Thornaz ~rllonio, filIe a nJi.II,llla ori~inal d~~It! pl;ojeclo lhe llilvia por
e~qlll'cim'l'nlo ficado cm Lisho<l. qllamlo se foi embarcai' na ,n;io iJlellwlJ. Sen irmiíll
Alexalldrl~ :\I1IO)lio das Neves, fiantln·sl.' OluilO dI' 1.'ranf;Ísco Caslclleno de FI't:itas \la
~'of\1 dll Alhoim, .pediu-Ihe tle' eXllltlinar os pap~is rll,le lhe ficarão, receia 11110 .iii algllm
'se'lnrslro, por 'urdl'm d~ JIIIIOI. /1aslelleno, acharuto enlre ell~s ii IIlnlflla Ol'Ígi,lIal, as,.
crillla pOI' 'I'homa7. Anlonio. a qlldmlln, tio qlle deli parir. Pilra O lIio lte .Ianeirr). Q
alllho~rapho que foi apresenlado ao príncipe J'1'.gellle, fu:ou cm poller tio minislrll
1\II10nio de Ar<lujo, qlle o não resliluio mais.

O l'xlraclo dessa minula, Thollla7. Anlnuio ,Ir'u por SUíl 1I'Ira ao ,c\,nsell,leirQ 1~IJIO

nio de l\Iellezes Vasconcellos dl: Dl'lImmond~ COll,lO a.\li!lll~e se ve,ei.

{:1) conn,EsPONDENC:IA SECoJlET~.

111m. c E.xm. SI'. - Não podendo por ('slal' 1'111 !\Iafra" lei' " Lionra ele proCllrilr"
V. Ex. lia SIHI ,casa, SOIl olll'igado a parlicipar a V. Ex. \lUI~ o pl'illdpe I'r;!eIlIllIlOSSIJ
si'nhor, onlenll qU,e V. E1'. vá alI}anhã as dez horas ~Iil lIlanb- (allal'-lIle ii 1,I,Iinha Cílsa
cm Belém.

Com esta occasilio. lenho a honra til) felleral' ·iI V. Ex. as flrOlcslalJies do afTccto, I!

rl'sfl~ilOcom que, SOIl- [lll V. Ex. Arl ami~o'~ cre.ldo ohrigadn, - A~otliQ de Aralljo
de Azevedo. -111111. '.l EXIIl. SI'. O. João de Almeida de :\Iello c Caslro,

flllIl. e Exm. SI'. - Li, e estimei muilo ler o pal'ecer de V. Ex. porque não é possi
vel ser fllndul/o l'mraciocinios mais jllstos, e ItlllliIlOSO.~. Von log', relllelle-Io ao nosso
aUg'uslo e I'slimavel princi(lll. Pela ulIla hora da IlIanllli se fizerão as expcllições ljue
V.. Ex. sabe, para o conlillcllll:, e para rll~lillel'l'a.,

nenovo a V. Ex. as prOlcslaçôe" rio afTl'Cll) e resp~ito COIII rrlle tenho a 1,onra eI'l ser
Oe V. Ex, Hei amigo c creado ohrigadO,-.tÍntonio de Araujo de Azevecll:J.

IJJm. e E1'I1I.. , I" O. Joiio de Almeic1a de ~Iello e Gils,lrQ. -I,lci.élT) 2 Ldll A:;0810 Ile 18,07.
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Ext.'él ·to do I...~iecto a.1.~'csellüulo a S. 1'-. Real eut
IIlaii·a. no ~lh, ~~ de J\.go.sto de :l.SO; ,.101' 'I'homaz An
tonio de Villnuova POI'tusal.

o estl1clo das negocia~óe tem chegado neste momento a um ponto, que
Ó neces ario recorrer iJ um objecto ttio ,dto, e tfio importante, que mude o
estado du qnestiio, e f:ita esqnec r as requisiçóc de Nllpole50, contra os
ll1rrleZBS,PUra se LraLar ponto ilinda maior; i to é, que mude o interesses
ilctUiles, porque os interes~es,siio ii chave das IIcgocill~ÚllS.

Este ohjecto mais alto, e mais imporlllute, consiste em sabir o pril 
cire do Beira, successor do reinl), paril o llrasil, ir pllru S. Paulo com I)

cargo ue CUllfle ta" 'I, ILompilllhado de tres ou quatro regimentos dá
tropiI, '0111 dous gellHrill'S, e UOIIS 'onsclheiro ; irem lia Uil clllllpunlliu
algul'nas da sellhoras Ítlfilntus: partir i!té dia 15 ue Setemhro, e guar
dilr·se sobre i lo IIII'l l~rofupdo segredv, nUl) Se danJo jHlrlc ás <;ôrte ,
Slllliio na "cspel'l.l Ui! jorllarlu, !,<lr I que eniio possa OndJi1rill;IIL

As razões que filZell usto projecto ne(;t~S :.Irio, é pur ii sal"o a snccessiio
UO reino, Il'urna rise till, corno é a presente. j~' de interesse superior,
porque 11 llesp<luha lJào deixiJrá entrar LrOpas fl'i1O 'ezas nelU a tilulo le
SOC(;OI'1'0,06111 de guerra, paru Portugal, com. receio de ser alacaclu imme
Jial8ll1elJte, no nio da Pl'IIlêl.

A Inglaterra nüo tum mais a Illtcl'I1(ltiva 110 ameaçar o Brasil, porque os
.Hl'asileiros tenuo cntre si um principe <.la familia real,lerüo um lüo grande

111m. e EXIll. 51'.-0 prineipe rr"cnlc nosso srnhor,é scrvido quc V. Ex. sr. ache
nestc palado de ~Iafrél, amanhã qual La fcira 26 do corrente, <is onze horas da ulilnhü,
para 11111 conselho de Eslado.-Deos gU;II'dc a V. Ex. Palacio elc ~Iafril cm 25 de A:;o~to

dc 1807-Antonio àe A1"rmjo de A:reveào.-Sr. D.JoãO de /llmcida de Mello c Castro.
111m. c Ex 111. 1'.-0 prindpc rl'~l'nte nosso scnllOl', é s 1'\'1<10 determinar que v.

Ex. Sll ache nesle real p,dado dc ~Jafra, lJllarLa feira 2' Ile Setemuro ,is ollze horas da
manhã, para UIll consclho dl' ~;stado.-Deos gnarde a V. Ex. Pidado de ~Iafril 'III 31
dI! i\~osIO de 1.807.- Autonio de Ara1ljo de A:revedo.- SI'. D. João (le Almcida de
flJello c Castro.

111m. t: Exm. r.-Porcarla qnc boJc recebi de ~farra. rejo que o principc l'I'gcn(c
1l0>so sl!nhor, deseja qUtl o con'clllo dc Estarlo sr,;a aufr.S de saubado ; portanto CI'('ill,

qUtl terá lugar qual'lll feira, o qued~ ilntl'lll1\o pal'licipo a V. E~. conJidenda"trelll~,

para rl't(ular-sc como lhe par cei' no que honlem fez (lohjecto da nossa conl'crsu,ão.
fico as orden cle V. Ex., desejando t 'r occasiãó dc mostrar O respeito com qne SOll

De Y. Ex. fiel amigo y",neraeloc e c.rCilelo.-Antom:o ele .fh·aujo e A=eveda.
IIIm.e EXIIl. 51'.0. JOltO de Almeida de ~Mlo e Castro.-Belt:111 3'1 de Agosto de 1807.

Ao tlim. c Exin. Sr. O. Jorro de i\ Imeida de ~lello e Cas~ro, que seu fiel amigo e
cr'aelo Amonlo de Aranjo ele Azevedu, posto quc sabe quc S. Ex. ICIII ollde ficar a
noite de {Juana para quinta [eira em Mafra, comluClo scmpre parlicipa a . Ex. que
ltlyC insinuação para assim lhe fazer cUllstar, (lois póde ser III:ctlssal'io ficar lá, se o
conselho de Estado se lião ciJllclni'r dcmünhã.-llelclll 1. dc Julho ue :1807.

1II0l. e Exm. 1'.-0 prindpe regente nosso senhor, é servido que V. Ex. se ache
nl'slc paço anHlnllil C/"ana feira ,23 elo corrente ás ii hOI'a' ela manhii,para um consl'
lho de Estado.-D'os I:{lIarde il V. Ex. Palado de Jarra em 22 de Setembro de '1.ll07.
-Antonio de Araujo de ~1:;"coe~o.-5r, O. João de Almdua tle ~Jcllo I': Castro.

l:í
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enthusiasmo,quo os fllça inconCJllislavcis. A Fran~a vendo, que niío col1se"
gue gllvern<lr o Brclsil.para ir tlt<lcar o. IuO'lezcs no caminho da A ia, já lhe
niio sen'em as COlllbina~.õcs, qllB IIg0l"i1 tiver feito, e li que dirige élS suas
reqllisir;ões contra os Incrlezes,ofrerec:endo dinheiro (dinheiro! ! !) e tropas.
para defender Portugal, e precis<l fazer outras comlJinações nov/IS; e eln
qllanto di"põe Olltras ue 1101'0, melte-se tempo de pernleio. e nào se lhe
dedilril n[lII11. I~ as ruzões pOl'qlle é este projecto rle lltilili<1ade,sào porque,
ou Napoleiio obra ue m~ fé, 011 de boa fé, ou indifTerenlemeute.

Parece, que clla obra de má fé; porque como elle quebra dous trntados
de ueulraliJade,não se I óde uCl'eJitar em um tcrceiro,porque a Ru sia,não
qui'l communir:i1l' <Í Inglaterra os Ilrtiaos secretos do triltndo de Telsit;
porCine Napoleão,na falia ao spnaJo, cb<lmll a Alexandre, o imperador do
norte: logo, baJe 11lIvel' um imperador do Jleiodia; porque diz, que a
Hespanha quer es.tubelecer o systemll federativo: Jogo,quer fazer divisão
dn Rcspnnha; porque e sabe, qllc Iqllierd0 está em Pnris, para negociar
UIlI tralado de Jivi ào Je Portu0'1I1: porqlle o(fercc.e dinheiro e tropa, para
gllar!lecer as forlalews; o que é aro izade oxcessivo; pois que pede a
prisão, e sequestro dos Inglezes, para elles ficarem irreconciliavois, looo
pôde haver UIII pl~t"tO secreto de se apoderar Jo governo,como tutor do
príncipe da lleir<l, e ir-se Apoderar do Brasil. Se elle pois obra de má fé,
pondo a salvo o sllece sor do reino, havtlndo tropas e ordens secrelas de
1150 clIll1prir tralado aIFr'lm, contra /I inlegridadl:J da monarchia, o seu
plano fica fruslrado, c a Hcspanba não se haJe unir a Napoleào, para n50
SOl' atacada 110 Hio da Prata.

Se ourll ue boo fé, o !lasso inimigo vem a ser então a Inglaterra; porém
esta não atacará ü J3rnsd, porque tem em si o maior soccorfCI, em ler o
príncipe: e porque pôde ler iiberto ao seu commercio aquello porIa, onde
elle csli ver; e serenada a tempestade, pôde o príncipe da Beira voltar cm
dOlls,ou tres onnOs.

E se elle oura inrlifTercnlemenle, mais se der.ide a fazer a guerra, por
partir n principe,sem clle querer, !leste caso S. A. Real, se poJe defender
Illilis afolltalllente' e quanJo lhe parecer, qlle não poderá re istir, passar
lamuem com a familia relllloda, para o Brasil, onde já tem seu filho,para
o receber, e lima côrte, para se aposentar. Como pois não pôde haver
selliio estas uypolheses, IJlIlól em Iodas ellas, este projectu cOllvém: se
glle-se, ser de uma utilidade.evidenle, e capaz de salvar Portugal uesta
cflse.

As razões.q1Je tem em contrario,são s6menle as da saudade cruel, que
causará ii um pAi, a st\paração de seus filhos, que ama ternamente, mas
paI' felit;idade,a jornada do Brasil é fad,e segllra nesta estaçào. Aidade de
S. A. Heal, já lhe dá forças rlll'A a fazer; e ainda lhe n50 é tiio sensivel a
s 'pilraç50, e a compal1hia dos senhoras infal1tas lhe furá prazer, que
ainda e tá nos prorrios casos. Se os negocias voltarem em bem, que
pOSSiI tornar doqui a dous ou tres annos, a alegria de S. A. Real em ir
Tecebul-o,será aillua muito maior,que a sauJaue de .agora; e se fizerem com
qllC lóda a familia reallonha de sahir, a esperança de o ir ahra~ar, fará
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suavcs,quacsqner inrommorlos dll jorn:H!a. Mas sn\)rr.llltlo 'ilgnrl1 orces
sario um segreJo t roflllldo, e IIm/l brevidade lal nn jOl'llac1a, rl'lC dê um
choque grande a rcsla!Jelel:cr as ocgol:ia~õr.s, ou suspentlcl-as por al
gum tempo.

o lU'incil)e regente ('Bae~a ao I ~o (la _"jnda em 29
ti • §c(elulU'(b.

No <lia 2!) do Setembro pelas 10 hora ela noile, chpgoll inexpcrarja
mellte . A. Rral o prillGipe rc<>!~nte, ao sitio da jlldil, e foi habitar 110

aposentos da palriar 'bal,Je que Sua Cll1iIlCl)(:ia sc serve, cm Jiil5 ue festi·
vidade.

Aehava- e n. Rorlrigo de ,ouza Coutinho, CI\1 p;I~OS rle Arcos, rom ()
come~o ue um i111aque de ~nta, mas parer'cndo-II\l~, qlle niio del'ia ('111 t;tI
occtJrrellcia deixar ue ir beijar II mito ao prilll;ipe, passuu ii Ajllda, lia
tarde uo dill 30, e pelo qne ag~rilvoll-se-II)(: ° inct)llIlllodn ii tal pOlIll', I'lC
niio I'0uelldo CiIluillhilr,foi cOlluuzido por elOIlS creaJos dil rasl1,tÍ prilll ,ira
[lntecamilra, e ás sele horas dH noite, LJeijoll ii miio do I rillf;Íp/J re~ '1Itl:, o
qlle tambem fizcráo o con elheirvs ue Estado 411 alli o l1(;hl1v50, Iflilr
quezcs de Bellns, de Pom!>,d, e D. Fernando Jo é" Portugal; e W11I ha
ven lo noticia de que fos'o illli neces arill a prc 'ell':;1 duo conselheiro •
parlio o marquez de Pombal,para Ila casa, e selllelhalllcmellle tvaos
os mais.

D. Llodri<>o,que tambem Sl1hio, encaminhava- e pilra a SUI1 casa, e dl(
gando no .Jardim Bolanico, elllnirão C1~ eu Tf'i1c!OS lia dlll/ida,:o IUlIi5
de onlinUál' a descer pela calç(lda da Aju la, 011 c duvcriilo scgllir o ::;cu
cilminbo, pela clIl~ilrla do Galvllo ; e c1 pois de c displltMcl11 pM algum
tempo, re olvou U. ltoJrigo a questão, delorminando,que scg.ui em pela
ultima calçada.

Pa .nndo D. Rodrigo pela rasa d Antonio rle ,\.rilulo, ohser"ou, C/IIC

niio havia carrruaO'(Jrl" nu porta, e ICllIbrou-se d \ lIlandar parar a III

que ia, mOl'ido tia l:lIrio idade de snber, se o embaixntlur de .H ' p~lnha,

conde de Campo. legre,e o cncarr('<>ado de 1I('<>!leio dI' Frilll~iI,11r. ue Hci
neval,h<lviiíOOlJ não parlidoda cõrtedeLi.boa. Hl'rHrdl. l\odri"'ode llUW

Coutinho (1), qno nunca linha iJo á Cil a d Alltc)nio de }1.l'alljo, nlais
que Ullla "OZ, por lhe ler orrlenado ° principu n:;rClIlc, para dar o :eu
pnr ceI', obre [)roposi~õ s feitas pela Frall~ü, á l:ôrle de LisIJOB, algulIl
tempo Jepois da paz de Telsil.

Emquallto espenl\'tl dentro da carruagem, a resposta do Illini tro 1\11

tonio ue Araujo, de ceu Jos6 Eg)'Llio, que Sl~ achava com clle, e subilldu

(1) ESlillllilllldosa Ililrrilçiio extrallÍlIlos de 1I1ll1l 1l0[i1.l/IH' il,'ili'IIl10S ('1111'1' os pilpcis

(Jc /lo Rotlri"o de.'ollZil Coulillilo pOI lia prllplia lell", ~XÍ\Il'lIl1' 110 illrili\(I d·· IlIiI'

Illlscriplos perlcllccutcs ao cOll~clhciro .\lllOlliu de ~lclll'lL:> \ ii CUln:clllJ. ue III um
Uloud.
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00 psrri!lo tln (':Hrllnapm, di; e n D. Rodri['"o, qllP se hal'ia expr.dido 11m

c:orrniú ;'1 sua casa,do pjt~(l ln Arc'os, p.1r~\ se Ibe pllrlir:ipar verbalmente,
qUI) H;1l"Juellll noite pclns 10 hora ,deveria haver IlIn con elho de E lado;
e expondo-lhe D. HodriO'o O e tfldo em <j'Je se achava, c as dÔrc. in IIp
porIBI"I'is, que (l mole lavcio, rn~oll-]hc yjl'iJl1lenle it qlle vollo e para
() palil'io da Ajllclê:l, e a (l\"isar os conselbeil'l.ls de E lcl(.1.o marque1.e de
ronJllid, e Hell;!, él D. FHrrHlnc\o .Io-é de l'llrtllrral, para que se dumo
1':1 sem: em vista di to, vultoll f>frecli\'(JnH'llle I . HodritYo par" o pa('o c\il
Ajllda, e orientoll /)0- dali ullimos cOllspllJeiro de E tado, da re uluc::iio
cle . A. Real, porque como já se disse, lliiu se atlJal'ü alli o marquez de
1'0 ln IJil r.

Nas circllmslancias em qne permílnccia D. Rodrigo, lhe fa ilitar50 uma
cadeira, pani elle I) assenlilr, e do qnp S. A. fieal se dignou occupar,
mostrando-se sell ibili ado,pelo seu so[Trimenlo.

rel;\s 9 horíls dil noile. chegou o visconde ele Anadil1, e pou o uepois
o minislro_Antonio ue A.raujo de Azevedo: rcnnir;io-se os quatro con. (lo

Jheiros de Estadu, ne v~ú de uma janella ua primt.iril sala onde ficarcio
]f1rgo tempo ii COllVer nr, e pela distarll;iil em qne eslavcio, Cllnfe,slI n.
Rodrigo. que nada ouvia do 'Iue se tralava,por ncio poder encalllinhar-se
]lar:l II IlIgilr da conferencia.

A's 10 IJOras da /Ioile,sa!Jiu o principe regente do seu quarto, .em
oulrO i1c(Jmpanhilmcuto mnis, qne o porteiro di! camara Joiio Diogo de
BruTo" e pilSSiJlldo pela primeira ala, °Clcompanbariio os con, elhciros rl
"[;;tado, que alti se a 'baviio,alé ii um I eql1eno gabinete, onde o palriill"
c/HI de Li-boa co tuma vestir-se, i1nles de tomar as vestes pOlltiucaes,
pala offieiar nas fllncções olcmnes.

Foi 13 to o gabillete, que e deslinOIl para a sessiio do ronselho de Es
tadll,a l"JuP assistiriio D. Fernando José de Portugal, AntolJio de Aranjo c
Azevedl), D..Tolio de Almeida ~Iello e CasLro, o "iscondo le Anadia, o
marquez ue Bellas, e D. Rudriao ele Souza Coutinho. S. A. lle,,1 o prin.
cipe regente abrio a sessiio, o qne Jl~O havia ill:onlecido no Olllros rOI1
selho de EstaJo, referindo, que o emhilixador de TIe panlJa, c o enrar
regaJo de DI'godos ua Fr:lI1çll, p r i liiio decisivamente em parlir, não
ncimillindo modificações algnma , nas l'rolosições feitil pelo imper3d'1f
dos [l'rilnreZ(~ ,que eonsi.tilio em fecb:Jr-s os portos aos Ilglezes; lll-cl:lrar
lhes n gllerrn: unir as forças nilViles porl.llguews fls rle I, rança () He Pól
nhil ; retirar os mini. tros das côrtes de Londres e Li.l)on, aprisionar 5

lnglezl's, e c;onG cnr-Ihes os bens,que se ar;lliJssem em Porlugal; c qualJuo
isto rliio accerlesse. conlnria COII1 11 rompimento, "onl ii ]{rnn~a.

EXIJClz o prill ipe l'I'O'ellle 1;0111 grilnrlc clno~iio, qnílntil conviria emha
raçar íl pnrLida dnquelle:; ministros, refleelilldo,qlle ii silbiJa del1l' ,enrres
pondia a lima declllrar,1io inevilavel de gllerril, rujas conseqllcllwt. niio
podiiio deixar de ser as mnis fnn(~.lóls, e rcpugllélntcs ao seu jlu('ifi 'o,e
l)(~m illtencioniHl0 corar,:iio: e Il'l'milloll S. A. ]{ [lI, por ordeuar ao
mini tro e ronsellJeiro de Estlldo Alllonio oe Aríllljo,C6mo rncaITrgado ria
J)asla e negodos estrangeiros, qlJ<t cúmfJlouicasse aos outros consellJeiros



- 37-

dl~ F.slndo,o rC~ldlodo (lns ulLirnns conferenri.ls, com 05 ministros da Hes
plllllta e 1"1'11111;(1.

COlne~()1.l Antonio de J ranjo por \"erbnlrnenle referir,que todas as uns
dili"CllI"i,1. pilra d ler o dou. m ncionüdos milJislros,tinliiio ido balda
!ln, ; CI"O and.Jtls persi,tiiio na immediala de 18ra~ào de "uerra fi Gni
Bretêlnllll, c pelo qll o,io ndmiuiiiu modd1ca~ões, e que 110 que tocava ás
duns odio,as proposições, de d tor ilS pc sons dos inglezes, e conrlscB~ào

·do seu h ns, nenhumll outra altera~<io admillião mais,qno'l de conver
t r o conl1.('o CIn soqu~ tro, e tlll'rar, que ellijo fize e com t.mto riaor
a dcten~iio dos mo mos. Que ti e tflS instancia repli ',ira olle, mostrando
os inconveniclIl ,qlle neces üriamente deveriiio re n/tar <.Ie IJma immc
c1iilt'l rleelarllçüo ele auorra aos lngl~zcs, porque publicada elln, r1cilva a
esc]1wdra portugl.leza do E treito, exposta a ser irrevililvelmente ilj)('e Ilda
llclo lngleZl' : e se impedia á r SOIIlÇiio, que . A. Beal bllvia tomado,
jlllrêl i1lrar a :lIas pos ,. ões de ut.\rnmar, d~ enviar a ella ell ilibo pri
mogenilo (, prillr'ipe da Beira, qlle i to 1'0 lo,logo qlle se elTetluasse o re
/!re so lI:1 esquadra de Portugal, para Oporto de Lishoa, e e executa e a
partida do prinripe da Beira, huvendo- e já expedido us orei ns, pílra o
primeiro aso, por umll fra"";tta uo guerra de Ilvi o, que de Lisboa se linha
expedirlo para o l\Jedilcrrilneo o ficando já promptlls as náos,que no Tejo
se armarüo para a r.ondllç~o ela principe da BC'ira, sen~o demoraria a
pralicar- e a resolor.<iu de f dlar- e o porlo aos Inglclc ,e conslituircm
se os PortU"lll'Z' , a respeito delles, cm estadú de aliena, accresselltoo O
me. mo cOlIsc/lJeiro de E-ludo, I'elall)/' do \1an'('or, qlle II resolllçào da par
tiria do principe da Beiról para o Bra ii. agrarlilra muito; tanto ao embai
xador de Hcsp(lnha, comu ao nrarl'('g'ado de negodos da F'ran~ll, por
rOIlLcmplarem,qlle ('sta dispo ir)o podia e~\Jrllr a PUl'lllalll, a po se ôes
d~ ultrallwr -mbnraçanl!u. que o. lngleze e apollerasselll dellas, l1.111S

qlle apezur de haverem os dou sohreclilo. ministros appliluJitlo 11111i.t tal
di p(\si~iiO, persi Lião comludo, na rcsoluçilo de parlirenl no dia Sl'guillle,
llllla vez qlle r.onvio sem o Portll""uoze" porn e simplcsmente nas propo
,i("ões do irnper'lc1ur do Fl'ül.lCCleS, a everando Antonio dc Araujo e
A7.eveclo,ter lido a in trurções orjgilli1'~s do IH:ilrregado de negociu da
Fran~i.I, em que e lhe ordenova,qlle no ca o ele dcncaa~iio,houvesse de
sahir illrallil'l~lmcnle deLi boa no l° do Outubro de 1807.

Terminad:l esta expo i("iio verbal ,procJ'.lzio o ('onscllleyro de E Indo, re
lator"l opia de um orficin,que p<1S ou ,lO embaixndor de He panha ('111 o
quul expcnclia ólS ra7.ões de cnngrncncia, para se demorar a immel1iala
declarn~i1o de gurrrra ('()nlra é1 lJni-BrC1allha, ii quaes s.io prccisamrnte
(IS mesmu , flue Ítcão n.:fel'idl.ls IHl expo içiiu ,"crua/, e que por tantu, Ítcüo
de8Ileress,'ll'ias rpprod L1zi l-ilS de novo.

"Absteve-se o e nsclheiro de I~ Iéldo lúonio de Araujo, de proJlullcinr
voto,ou pilrerer ill~llrn,CIl1l' ill.licas e ii re olu~iín, que se deveria lOlllar,
p.m tues cirr.:uill lanl:.ías, lillliLilOllo-s ,,'Iri 'Ianl 'Ille ii prehendler O orricios
cle relalor, e como consc!huiro de Estildo, completai-os com a exprc sijo
do scu I arecer.
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Prr-scindintlo deste dev!)r, passou D. Fernanuo José de Porlllglll, roml)
rOllselJleiro mai" moderno a discorrer; mas como lliio havii-u d'III!). po-
itivos, nem e olrefecia materia cootrover, ia ohre que rCti1llissr,pill't'"pr

Jsol(1ol), () 'cupou o mesmo cnn elheiro de Eslado muito tempo él illleJl~ilo

dos ollvillte ,com gencmliclacle , figuraJldo os perigos dc 1111111 /-(uerril, 'U

fosse coll1 11 Fri.lll~n,ou COIll a Grii-Urelllnhn, c a impos il.Jiliclilde cle resi-
tir a primeira. EIII ultima anal}se, o rOJlsl'lho decidio ulIIHlimcmenl!) pcl!)
projeC'lo ilpresenlaclo pelo conselheiro Autonio de Arauj" IIbre a pürlida
do principe da Bcinl, 11 excep(ito ue D. } odrigo de Souzu' Coutinho, flue
cOlltinuou a dizer,qllc se devia fazer a guerra a Fran~a,e no casu ue penJa,
sahir ri faluilia real para o Brasil (1).

Decidio se por cnllsequencia, que se prepnrllsse a e qundrn eomposla
de quatro lliÍos,para trnn portnr o priucipe da Beira; c as muis,fj!Jc fil;as
sem promplas,para a defeza do porto.

(i) Eis'o parecer àe n. lIorlrigu deSollza Continho, qlH' ('XLraliilllos do oril;inalma
n\1st~ripto perlencente ao copioso arcllh'!) do conselheiru l)rlllllll10lHI.

« Pela e~posiçilo das noções que S. A. n. mandou,se cOll1l11lJnieas:em ilO cu ('ollselllo
de ESlado,se nlUllifcsla a gral'idade C illlporlallcín du muteria, que u IllcsnlO senhor lJlliz
se propozcsse ii considel'ilçno dos seus conselheiros de Estado, p:lrll qne dep"i' de (1011

dcruda,inlerpOzeSSl'nl sobre elln o seu parecer. A nl!'sma ilnportallcia do ne"orio de que
oe lrnla,e que aS.ilZ se caracleri a per si II1C mo, list,) que telll por oujeclo ,I exislclleia
da 1I10narchia, basla pnrn justificar a rcqui 'irão, que mc pnrec\; lIere," ario fazer de
algumas noçiie:l ulteriorcs, .:uja cornlllullit'al;no jnlgo poder cnir pal'il eSlnhelen'r urna
hast'.sobre (Iue 1l1lja de se formnr {'om Se~lJrilllçn Ulna opinião j uesla inlelliõencill, e
para procedei' COIII algnlna ordem 1111 exposiçno da. minhas idéas, prel'isaria saucr:

:e os projcctos Illeditados pela Fr.lnça.eolltra Portul;:t1 forno Ililrlicill1ldus a eslu rtlrte,
pt:lns relações do clnuaixador de S. Â. 1\. eln Paris, romo simplc coujccturas, ou COIIIO
reoultadllS de explicnçúe elltre u mesmo elllhaixador e o lninislro franccz.

c pcl~ls relaçi.es tios embuixadores de S.. U. cm Paris, e na cOrle de i\1adrid,cons!a
se os desi"nios da Frnn~a t'onlra Portugal ilo ou não conecbiLlos. e rcsolviLlos de illl 1
Jigencia e coneerlo COIll <I Hespanha.

e pela me IIHI ,·ia~. e pelas Lli~posições dos e~ploradores,que se coslurnão empregar
em semelhanles orcorrencias, se nbe, e a fralltia t nl feito llIurchar itlguns corpo> de
Lropas,parn as _uas fronleirns Illcridion8es. qual s jn a força dcs.es corpos, c se tlu parle
da Hesplluha, e ousen'úo <llgnos rnOl'illlcuto IniliLaI'cs. forrnaçilo de depositos dI' I'i,'eres.
ou outras scmcllluutes disposi~ões conducelltes a 11Ianireslar as illten~õe' daqucllu cOrte.

Del'endo rcsullur dcstas dispo ieões. ou da nno exislcncia dei Ia. ,a prouubilidad ',ou
improbabilidade de um'l proxima inl'usno conlrn Porlugitl,e de uma resolucilo l()ul3da de
nutcll1no pela Fnln('a e Bespanha, de dc.orp;allisar e.ta IIlollilrchia, e wll'ez de a despe
d/Içar, assim rorno tom grande indignação se lt'm l'iSLO llnlticar impuncmente eom Alle
111,"01111. segue-se o COII iderar-se. se ellltae cirl'lImslallt'ias dcvemos esperar lranquilla
III ule perdidll loda a l'itulidaLle pelo lOrl'Or e illllCcão. (I\le se dis:ull'a õl IlIonllrdlia, tlU

sr del'(:IIlOS pOr cm areão lodos os IIleios de resistencia que ns for~lIs do E.laclo, a tidl'\i
dadc c iUlrepidez dos I'as>alllls portuguezes podelu submillistrar, nlinl dc obSlar a lfio
.lrstruClil'lls projeclos. e illll"'dir. que o feliz e palernal gOl'erno dos no>sos legitinles
SOhCI',lIl1JS,quc \101' oito seculos tCIII !'l'giLlo, SilO subslituidos por uni pc o cSlrauho. igllo
miuiosu c iUlsUpurlul'el.

I'al'll resoll'('r este Llilema. e para (Iue com o lIecessario conhcl'imclIlo de causa, possa
dldiuerar-~e sohre o PllI'tiLlo quc cUllv<ónl lOlllar, em ullla lfio diffieil conjullclura, oe 'orre
ern primeiro lugar II prel'i~ãu de lIocões febre a forçn al·tuul lln exercito pol'luguez, rlll
c..dll IImu tias ~UIIS difTereutes 1II'IIIa~. O estado dn sua mobilidade, o Illelhol'1I10elll0 e
pcd'citfill tIi! di~Cil'lioi! <1"e ~c teul Ohlidu depois dils sabia~ c IUlnillosa~ pl'ovitlellcias
urdelladas 1'''1' S. A. n. !,ara a l'e"'llHlltliO dno suas tropas; o e!'llIdo de defesa CIII lJ uc
se achão lIS PIAII , frolllcirlls, os I'cl)lIros c IUclhoralllento' que ncllas se del'elll ler fcilo,
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e .n'lnci.te .·e~en(ede ac(wdo conl o seu conselho de
l!J!itado, .·esolven .naud~u· (ta.'a o Brasil sell 6lho IU'i
mogcnito o IU'illcilte .Ia Deil'R D. Pech'o de Alcanta.·a.,
com o titulo de Condestavel.

Desde o dill 30 de Setembro, o ministro da marinha viscol111e de Anadia,
ia 'lllllinullmentc.á Ribeinl,ll sislir ao armamento da esquadra, vencendo
ii tlinkllldad> ue fuzer novas tonelada, porque Pedro de i\Iariz de OU711

SiJrrnenlo,tinha vendido li antiga (I) sem autorisllçiio, e só porque enten
delI ser boa economia o preço vantnjoso, que por ella anles lhe farão of
ferecer. Nesle estado, para o arranjamento dos na"jos, se apromplanio
duzentos e quarenla coutos de réis, além da consignllção mensal ue cem
'Conlos)que despendia o crario regio.

O prin 'ipe regent~, entrou então a .entir vivamente a allscncia de fi!!'.!

filb() e ai{ld3 que p(lI1derasse, que em tal crise,caJa um punha a sulva-

s~i~ \lnra uugmrnlnr os mcios de. resislencia de que ~1io susceptíl'eis, seja para corrigir os
(!l'feitos quc IIcHas se rCl'onhcccrão mcdiante os truhalhu- LIa inspecrilO cre;,da por •. A. R.
-e compostll por omciaes habeis, e de UIII dislincto e l'llllhecido merecimento. O e tudo da
'artilhcria, IIS im do praça. de posiçiio. C0/l10 de artillteria ligeira a cal'lIlIo, cuju impor
'(,,"ria li II'SUZ 1'0 'ollltecidu pela sua inl1ucllcia 1111 dC"isãO dos combales, a Ilualltiuade que
'Cxi'le cm eslado de 'crI'içl) imllledillto, lIl(ucllll COIII que se púde contar pum reserva, o
IlIe mo a I'l'speitu do arlllamento e IIbarra 'II 111 ell to para a tropa, de mUlliçllP.s de "uerra.
espcdalm"ntc de pO'I\'ora, ubjeeto illll'0rtilllti silllo. a respcito do flual decretou ,A. R.
prollll'tissilllllS prol'idelleiu', niio 'ó para qu ;1. fabriClIs se pozes CID elll estaLlo de for
f1eccr llllliur l(uanti,lullp. lIIa' P,HII qlle 'C lIIelltora;: e a rJllllliu:lde. que pela experiencia
tI:I ultilllll "uerra,se reconheceu defeituo,a.pclo curto do seu all'anl'e. C pela delllora da

I,a illllnllllllllçiio. O csLado, fllrt:a e urlOilJUellto dus corpos milici:lnos, as dispo i~'ões e
'[ll'ol'ic!(Oncias que. e lcm cOllcebido) e or"allisauo para o ca o de se Llever rOIll'ocor ;1 lem
'CIII IIlns"u, cqledieute illdi pCII;:al'el, trlltallllo-se da exislencia da rnollarchía, em defesll
.111 Qua,( 6e elel'el\l IIrlOllr tudo, o;: braços sem excepção de pc ~oa. qualquer que seja li
tdade. ou estado elll II ue c ache constituidal

O objecto dos I'iveres e rorrll"cns para o furnecimen,lo elo e ercito. scndo artigos que per
si lIIesnll/ illculciio a ua iruportancia, com'iri.l sabel'-"c se elislelll as quantidades corres
Jltlllelelltes a suu exi"ellciaoc se Lle antelllão c tem dado:ls prol'idenciils para o fOl'lIecimehto
do' Llellositos 1I0S iliu' em qnese devem e tabelecer,pa I'a u conduc50 delles,esc se lem fei'o
.1' I"'eeisas encomnlendas pllra que n~o venha a elperime/;li!r- e falta de um artigo Ião es
sCllcia I!

elltlo conhecidll a de proporção das nm;sas forças relalÍl'amcnte á dos nossos inimigos.
seria iglltlllllellle n~cs Ilrio silher-'e a natureza e qUlllllillade.le au~i1ios que podemos
(~sllorar do no so :t1liado, assim cm lropa, corno eRI suh iLlios pccuniarios. EIlIqu8nlo as
furça" do Erar~, qUlle, quer que sej/io II' diffi ull!;lde com queelle se i!cheefll'olvido, a
cris,' da flIOllarchia é lal, e é lúo conhe 'ida, e tantas I'ezes experimentada a genrrosidade
II fidelidnde tia n/lçlio, 'lue a sento finnelDelltc qlte depois de reslabelecitli! uella a boa
orrlCIII c econolllia illdi pcn 'avel, nenllltln acrificiu purceerá violento a va sallos taes.
tr"tlllldo-se da pre er"acúo tli! 100narchia. <1a mallutenção do governo, soberania e inde
I'cllll~lIcia do melhor rios principes. da cClntinuacão do regio poder na nu~u ta d 'nastia
d,iI casa rir, Drngançll, elu fidelidade que com ella se transmiUe á nossa posteridade. da
Id)crLlatlc, "Iori ... honra e rcputllçiio Ruciollal, tão intimamente eonneIa com a segurança
c lil'lllcW da corua porlugueza IIi! frOllte dos eu an"usto e legitimo oberanos.

Pll'Lo li ue LIa reli II ião tias 1I0ções oblidas obre o e ,tll110 d~s nO"5aS forcas r ·gularc e
CCca iOllac•• cOlnn dlls i1t1dicionaes prollleltida' ou i! CONlecer pelos nossos alliados, s nftl)
\,u 'sn Llcdulir ullla csperança c-erta do fcliz successo 1'111 UlDa tuta Ião desigual, cOllltudo
, (l) EI'Il,I'I'dru cll) \Iill'ir. vice-almiranll', cOII~elhciro do almirantado, c dCl'u\ado a
junl. de IJlcul!a da Illill iulta.



- 40-

mento o liam mais prcl;io:o qlle lillllíl; cnllllul1n, a s'n'ibilitlarle o~LlIr,1l

de pAi,começou il prorluzir nellt',lndn o cO',"ill, O lllai'ljlleZ d13 Angejil (Il,
José de Noronha Carnõps e Alllllqucrque) (;ullhecenllu islu, H\'isloll- ,
parliculill'lllellll',para 1I111H c' IIlhilllll;lio, ('om o iYlllrqllez rio B ·llils (D. Ju~é

ue Vascollc.,\Ios e SUllza) e e-ln '11m I), Fernilnd!1 ,lo é ue PorlulTitl.
Nn 'onselho ue Eslauo, que e sC<'l'lIio, relrill'lariill- e dizellrl .. , niio .er

nece saria ii viagem dI) prill(;ipe da Iloira, e que pro!; !gui, se ii IIOf!ol'i,U}O
uelermillé1da ;30 primeiro Cnll 'elllO do ESlado ele l8 de _ <T(I lo, O oulro'
conselheiro ue ESladu porém, lI-lUllr'lrio o suu \'OllJ, e já Clllilo lhe ilcllil
vão lllais, e mais rlli-H'S cle COIII!I'l!('!\l;iil.

Os 111 i II i lro de E\al1~a e dI' 1l1"\,aIlI1il, convierão em prorogar o prnso
até o l' de Oulubrl), por pp,lido di) gabillde pnrtll!4l1CZ, a sílh'rlu li 'IIIJ ,
dizendo, que lOl1lilV~() 'obru 'j é1 resl'0llsilhilida.le rI'st!1 l')r()ll\gll~'ii(J,

PlIlle,) uepuis a 15 on 16 de 'l'll'111l1ro, ('llP/rllfào ii ~)i1rrn as l't'spO:ila de
FWIICIJ, de He:~Ul1lJll,e ue ln"lalerra, E [.Iam se cOllrl'rir,rcz-se 110\0 'UII-

o uilcmn que se nos propoclll é de ulIla nntllrewlal, que parcce nITo deixar lugar a!le ilar
a re,pcilO do partido que uos eOUllolll tUllõar!

Yemo ler projllclado a Fr,II1ca uo' aCl'c 'so' da iU-ilci,lvel IImbiçüo.que a ,levor'l. tran '
ferir /I mno e a poder estrauho o üllli"o palrilllouio dos no sos ólu"ustlssil!lo; sol)('ruu05
gólulwdtllÍ cu ln tlo s/llJgue e de hCl'oirllS esforcos de st:u reac 1'1'1J"cllitorl, Ullidu: ólUS
que próllic,íl'ÜO G. srus fieis 1'lI,"allos que c cohl'lrüo de "lol'iól, e tlue IIS illl ";ulharfio uiio
só Ulll honro,O IUg,l1' IlOS fl'!"S d',s "r,II11lcs .,ccoes, mas 1'lIIllIcllI o cSllielldor que alõ hoje
bril\llluo' seus ,uecessores.I'~ll' mcu' 5 l'apaze' ue pr/ltical'l~ul selll('lhllllles feitos uuw ICZ
qlle seutirem o illlpulso do dever,da honro, e da üdclitlatle que del'em ao seu hcncficeule
e le"ililllo oberóluo!

Venlus que este projecto não é UIlI 1'1:luo lIlel'muclIle idcn! dos dcsol'gllllisóldol'e' do!
ESlóldo' e das L1l1çÜeS, ul/l5 sabemos pellls parti 'il"ll;ões ff'il;IS a S. A, fi, Sllr óI rl'solucôo
do goverlJo da frllLlca,reparlirH monarchin l'0rtllguuzlI em dill'crClIlcs lole,I e de;'trihui-los
se"undo o cnpricho e I'isla,; HlIlbít'io HS que rlClermill;io ns uas di'l'0si(ic', e lelllOS 'IlIe
o ~Ol't'rno franc'ez Ião pOUI'O ol'cultn OS ,ellS illtelllos. Illle í' elle fIICSllIO (I qlle co I uI;a
pelo reI elar ao plcuipoteuciario iugtcl. eucurrcgado CIII Paris da uegocia(fio de I'"Z COUI 11
G-rã-Drelnnllil ,

!,(lderá dll\'idar- e ti \i.la deslas nucões,rllI renlirlnrlc ,1;1 sorte que e nos ICIll destillarlo.
on poderá ill'inuar-se selll preteudcr perpetuar o lIlorlal lorpe e iuac(;i'J qlle lelll dcrirllllo
da cxislellcia de tautas U'II;ÜC' iudepcllrlclIles, lJlle esla dCICl'l1Iillac~o ria frmlçn I.iiu ê ulilis
do que um ill1ICilÇO dirigi'lo a a('('cleror a paci[jcaçiio COIII a Grfl-DrclHuha!

Sefll recorrer H remoto .Il'ulIlecilllenlo,;. que cllrnclcl'i 'ito 011'" illI 1'01110 da e\ idcutia,
lJuaes sejão os intcntos da fl'allcn ii resprilo dn COric da Europa, c da sua dOluill,,(ITn
Ullil'CrSlll, basl,n COullllllplllr a letra e rel1cclir sobrll o espirilo dn lralntlo t1h ronl'l'deraCfio
assiglludo CIII Pnris a 12 tle julho tio prcscllle nnno, por elle se del'l'rtou ii di,soluçfin do
illlperio e rou tituiçiio (rerl1lnuÍl'n, cujo etlifkio e pr 'sen'nçiio cuslíll'fio 1'111 01111'0' leu'lIO'
prolongadns guerras, em que e drrrolfllilrfio copioso' rios de 5:111,,111', e se c,lgolÍlrfio por
"eze' Os thesouros t!HS potencias helligrranlCs, por ellc so c1lll'l'etolJ ii tlcsnlcnlhrólçüo dI'
dill'crentes Estilllo; flUO fOl'lllÍlriilJ illIlC"na confcderllç;10 (;"I'lllallica, por elle se tlcSI'(\dól
çárüo prol'inci'ls, se illicnnriio pOI'ns, <I"e SI' Irau'ferirüo de UII,; n Olltros olWl'iluOS, 1'1)1110
outros tautos ell'eitos elllOlrlllos, cxpostos cm pohlicos IIlll1'l'ados pa ril melhor a sorlca
TfICllto dns eUlllpradores,llue duvida p6t1e h:ner pois, arilh;lIl1ln de IIIHuifrslllr-'e e de sc
~allcciouar o UOI'O s)'slellla fodel'Hlil'o da l'raf:ça, <I"ll dl;l Iwja de o ólp('I'rl'içoar IJI'o,e
j:{uindo pela pal'le meridional do SPII irnperio.a UIC5111a liuiJa de E'!'lIlo l'uufeder<lllos '1ue
telll rSlllbelcl'ido p lo pro\ong:llnenlo das suas fl'lJllteiras! IlÜU d,'1 cril ,er clIl:lo ,\;t IIllJlla 1'

chia de Hespallha '1ue dCl'cráó separllr-)Hl os lerritorios e po\'os qlle hão de furlllltr 1::11'5
II()\'OS bnlunrles do i111 \ll'ri II rrallcez, c lIill) scra Portugalu '111(' de\l'ra serl'ir (Ie ohjc," J
tlr. 'onlpeIl5at:.iOI'OIlIO fui 1I,111"l'cr pcl0 AJargral'lati .1(' ÂlIspal'il. pelo ti liI'i1do de (:lel'l'/,
e outrns '~lIIelhaules alicu<lçúes,rulu (IUC se lcm procuradu aUiI(uilal e 1't1ll'cutlial' a di!)llI-
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salho, no ql1l1l jú n~o foi chamado D. Rodrir.ro, purqlle lord Slrangfort
an 'arre"'auo de nc"'ocios da Gl'ii-Brelal1hll, que servio na allscocilt do ro
"i.. do exlraordinario Joru Hobello Fil Gendel, communicou á Anlunio de
Aralljo,cousa, que leu motivo II alie não ~er cbumlldo mais aos conselhos
de Estado, quo se eguir~o. O que se passou a este respeito foi segredo,
que niio respirou.

Snube-se porém depoi , que lord trangrorl, havia participado ao mi
ni, tro Antonio de Araujo, que D. Rodrigo tinba commllrlicac!o a D. Do
roinr.ros le Souza COlltinho (depois conde e milrl]llez ele Funcbal; ministru
plenipoten 'iéll'io em Londl'es,os volOs do GonsRlllU de Eslildo, llCf;ll audo-o
de afrance acJ . Por e ta revelil~iio O príncipe regente, não quiz mais que
elle fosse convocadO,plll'i1 () eOIl elho de gslado.

Napoleiio re pondell com Ilslucia a nota, que se lhe mandou. dizendo:
que as circU1n tancia, tillhão conduzido o principe regente a det'er (le
claraT-se ; que as meias medida' não servião de nada ; ql~e a cguir u set~

dade real, e a fidelidade dos subditos. afim dc quebrar com insanavcl fractura as recipro
cas relações que ':onstiluem a se"uranl,'a, firmcza e e tabilidade dos E'lados.

Isto posto, cllclo tão carnclorisndo o pori"O que nu' allleaç,l, o n,io podendo suppór-se
que 'I alguem IClllure o horroro o caso de del'cr Portugal assignar olle IlIe.mo tilllid" c
ilíuomillio amente o ucto I'''l" 1 da sua auclicação, pareco que nenbum oulro partido rosta
llull po sa convir mais ii alla digllid(lde de S. A. R., <IS relações que o uue no' ;eus r;ls
sallos, ao deeoro uacioll(ll. (I fidelidade o a euergia portU"ueza talltas VOZf'S cxperiulelltada
C/ll muis ardU(lS e dilficci' circumswu 'i(ls. do que e/llpregar todos os csforços o resi 'Icncia
que se póde osporar tios grandes meios e ressurça quo ,linda se podem pôr e/ll acção,
o que Ilotlcm,enqo benl dirigida I remover a sensivol calastrOI be de que nos vemo'
umen\'ad os I

Nuo ohsla que o calculo da proporçfio d(l forças do inimi"o compnrndas rom n~ que
poderemos I'azer-Ihe resiSLCilciu. e 'lrrosla-Ias, denote u/lla Wo palpavel iul'eriorid"dc. lÃ.
naturCZ(l do. iuteres-l'S porqu' Vill1l0S I'ugllilr, o perda da liberdade, d" indopcodcnci".
a -u 'pel1>ão '\0 rC"imell da d)'naslia dos 1I0S o, augustos obcrunos ilo iul'iL<I li1'0;. que
uos corilções l'0rtuguClc podem e devem lIlultipliCilr as uas forç(ls, I igorisar ii sua rc
sistetll'ia o iUlrepidez. I) produzir prodigios de valor seluelhilnle>,e aiudo 'uper;orcs aos
que proticárfiO os 1I0SS0S maiore", em tempos em que ii mouarcbia e vio sos obl'lld" c
I),(post(l a grand'S perigos!

Nu tluvido que os Iriumphos u~, ignnludos da França contra os scus illirni!!:os,po<são
e t nhà~ feilo lrepidar auiluo tilllid'J<, nel1l i"lIoro qu' 1\ vellillidade,e sedurçãO lCllh,1t1
coucorndo eflicall1l~ute,udosó pnra os f"rdilar.e pam (l' f"zel' mai, estrondoso, m(ls lam
bem p"ru ubaler o 'Iuimo e nl'rufJuccer as 1'0 oluções dos "ovcmos, romwdo é por OUlra
parte constallte,quc neul sempre Iriulllpliánio eS(.;lsduas ~raurles annas du pod 'r da Fnlllca
qu"ndo sc lhe oppuz UI11U serie Ih'l e dclel'1I1inal!a resislcllcia, Acrc. de,manlellada. dr
fendid~ por uma deuil guarnição cornpo'ta de Tur'OS igllorilntes da arle de defesa de
llraças, auxiliados por puucos In"lezes, debilixo do COnlmandu de Sir idne Smilh pôr
tormo a lorrellte dos triulllphos quc i1colllpalllJárão a lllllrdJa do gcnernl Douilpurte IIlé
aos muro' dafJuellil praç"',repcllio os rcpelido alilques.e impetuosos as~allos com que por
ddTer lHes vezes e dobraelo vi"or a pr lcnderilo reduzir, r. obri"ou emlrl'll aqurlle genenll
a levalllar o sitio, e a retirar-se desabridilmeute,depois de ler perdido naquella empreza
a nó,' do seu exercito, "

Mas i1prOxilllalldn-lIo, a épocas lIIais rr{'entes, e oão meno slorio.IIS, temos o reeom
mendavel oxenlplo da d fe'lI de Gaelil, Imlça, que l1ilo lendo oulro objcclo mais que o de
cob~ir IIS I'routeiras do I~slado n"politilllo da parle dos ESlados eccle-iaslicos, enáo ach'lYiI
forllfic'Il1a de modo a poder, su l IIlar UJlI sitio vigoroso c regula •• m:lS, "pczar de senão
achllr llcl'clldilla mais tio ,!\Ie por uma debil "u(lrtlição 'ompostll li lIliliriuuos pela maior
parle bisonhos, c de ditl'l'rcllles naçül' , resistiu por espilço d' cinco melO aos esl'orçü~ cle
todo o c eccito fraucez, dcsliuado para a couquista da, lLalia, eommandudo pelos Wa,ls

6
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pm·ticlo, elle lhe garantia na sua lJl!ssoa, e na WCl (amilia,a conservação
do seu poder: a querer seguir os insulares, só l/w ficm'ia o IJe:::ar de que
o Te 'ttltado dos StLC 'essos o pr~judicasse nos seus mais caros interesses.
l~ lllorli(ir;oll as 'Iau 'UlilS do s 'questl'o, e pri tio. cm que fosse sómenLe
t1esr,rip\:ào uos bens, c dOICn~à{) uas pessoas.

Dr: HIJSpanilil veio II/UU t'IlsposLn gro eira do pl'ineipc dn PIlZ. dizenuo:
que se unissem as dttas nações; que nem se lembrasse do retiro para o
lha 'ii; gtLC elle se interessava tanto IJ1fla cOl1senaçào de Portugal,
que em 1801 ° teria wTuinado, e conquistado se essa fosse a sua in
tenção ..

O rei da Grã-Bretanha muito polidamente é.l"'radoceu no principe re
gCllte,a consideração,que linha tido cOln (JS Seus va saltos, que empl'e se7'ia
seu amigo,e·aUiado, e que o C:r;!t07'{ava a 1'cl'irlt7'-Se lJa7'a o lJrasil. c pm'a
o que lhe otre7'ecia a sua esquadra, E mandou UlDa lar"il uedur'üo do e~

tado uos negocios, feiLa pelo seu ministro, em que lhe dizia, que estava

113beis gencraes, c assistido por officiaes dc cngcnharia do mais ili tindo merecimcnlo, e
talvcz sc prolongaria o silio dilqu lia praçil, SC conlinuassc a dirigi-lo o valoroso chere
'Principc dc H:s:;e Ghclcseslald, que ferido por uma bala inimiga,foi obrigado a rClirar-se
para P,lIcl'lno,

A Calabria apczar dc vcr oc upado por considcral'cis forças a part seplcnlrional do
rcino de Napolcs, scm cspcrar di"ersão alguma das pOlcneias conlinentacs, c não iguo
l'ilndo os poderosos soccOl'ros c rerorços com quc dc diil elll diil se podia cngrossar o cxcr
cilo franccl cm Napolcs, conlinúa a resistir com cxcmplar inlrepidcz, c a puguar pela sua
illdependelcia, c pclo seu Icgilimo Sllbcrilno.

O,; flJoutencgl'inos recciosos da \'isinhança dos francezes, e pl'cl'endo a pcrda da sua
liberdadc, logo que occul'(!!l1 o Cala 1'0 são os quc prc cnlemcnle rlispulüO cum uma sur
llrendcnlc inlrepirlez "qllelJc imporlilnlc baluurlc da lia indcpclldcmia.

Quc razão dc dilTcreuça podcrá ilssigllalar-sc quc illhabilile os porluglJczcs para r 'islir
com iguul valor.c para Clllpre~ar csforços,sentlo 'uperiorcs ao nlCJlOS iguacs,iloS que viriio
llralicar cm Arrc, Gacla, Calauria, e no Caturo, IUlundo com os mCSlllOS frallcczcs que
inlcnlão subjugar·nos! Scrüo por venlura os porlugllcles menos scnsil'cis aos s~lIlimeL1l0S

e i1l1pulso do pondonor, c poderão soITrcr com indj(fercnl;a quc urna polelleia cSlranha.
disponha dcspolicalllellle do s/'cplro, c du constituição estabelccida ha tanlos scculos, e qlle
por onlms lanlus lcm firmado a nossa fclicidade, podcr;ío soll'rcr que a provincias da
monarchiil sejão dcspcdaçadils c dcslruidas, c os scus lwuilanlcs tr<lnsrcridos PilJ',1 um
dornillio cstranho, como se lrm'pa sãu no mercado os rebanhos expo los ii vcnda publica.
niio cerlarnellle,não sãl) os porlUguczes capaze; dc sohrevil'er Ullla scmclhallle ignominia
ao lado du sell sobcrano. c pela presel'l'ação da ua corlla, da sua illdependcucia,e do scu
decol'o,saerj(icarúii deslclllÍdamenlc a vida e ii fazcoda,

Ncsla cerlelU assento, lorno a dizer, que ncnhum outro partido sc p6de dignamente
ad0l'lilr quo o dil resislclICiil, ponco illll'orla que lião lcnhão ainda começado as hoslili
dadcs, ilS que a franç.1 prulicu cm lelll\)O dc paz são aillda mais lcmil'cis quc as que corn
rnrtte lia mais dura c viva gucrril; a cXPCriCõlCiil lcm nlallircslado ilssás a rl1icucia e pcr
versidade deslc s)'sle/lla, quc senão perder UIll momenlo rle lcmpo cm di pôr c organisilr
a f<Jrçn armnda. comprehcndida lIest<l g IIcr,didilde, as miliciils, c iI leva cm massa, quc
eslas disposições devem ser ill'onlpilllhad:ls seuiio prccedidas da publicilÇão dc um malli
festo que faça couslar aos povos a exlensão do perigo quc amcaÇoil a di solu~\àO tia monar
chia, e quc rcprCSClllc a lIecessidade dc pôr em acção,lodos os l'<lCUI"OS e mcio' dc rc is
tenciu qne sc devcm cspcrar de umn Ilação "cnero:a, ficl c impal'ida, cm uma crisc corno
a prcsenlc, Cqne nlanircslc a grilvitladc e imporlalleia dos inlercsscs empenhado na sorle
dcssc conl1iclo, iSlO ê, a a nossa cxislcuciil 'orno uação, ou ii nossa ccrla e ignominiosa Cl
ollls;;o riu c1a:se das nuçõe' iudcpeudcul('s, a prc'e'·,'aç.:io tia soberania nJ dyuaslia dos
110 ·sos legilimos soheriluus, Oll ii 1I0ssa sujeição a um jugo c podcr c3lranho, a couscrvação
da tll/ssa I'clioiãO, das tlossas propricdade.', de uossos cl/sl.uules, ou ij aniquilaçãO e traus-



- 43-

resolvida a exlinr~iío da n1onan:llia pOl'lllgllOZIl, ü porlllnlo o unico recurso
que achava pllrn elle, era ir eOIl en'il-Ia no Brasil.

Com esli!. l1Jverlencias vi riío dl'spnthos de D. Domingos de Souza
Coutillilo, mini lro portllguez \ln côrle de Londl't,s, accreseclIl,lnJn, qlle l)

mini leria innlez e linha vi lo incr'pado de omisso, de niío mandar logo
lima e~qulldríl occllrar il Ilha dn jlad"ira, mil5 que elle liuha prolllelliJo
a cessiio lella em deposito, duranle II ':lIerra, e petlia plenos poderes,
paro razor li conven~ií(): ma qll(J o mclllflr eril aceilar o prillcipe rpgPllte
a olJerta da alliallça, c passagem rara o Era ii, como desejava o millistlo
inglez.

Toda esta malcrin, era nntnralmenlc objeclo de cxtensos debates: COI1

gre"ou- e o conselho de EslaJo, e ilquell 5 con 'elheiros, que linhiio já
deelaraJo, quc niio eril ncce sario parlir o príll('ipc da Beira, VOliJl"ào qUI}
bil lilva fechar os portos nos Inglc7.()s, e unir-se á C;lUSil elo conlincllte.
Os dOlls ministro, Anlonio tle Arüujo, visconJe ue Anadia, c o 01111'-

lorno dcstcs I'aliosos occorros, SC01 os quaes a cxistcncia assim rllblica,corno iurli\'iuual.
deve cOllsiuerilr- e 11<10 como lião se elltellua p:lra o lugar, mus untes COlHI} UllI peso ill
sulrril'el e igllomilliosl),

Qlla1ll0ssa ser o resultauo de te necesslirio COIIOÍl'tO é diOieil cle rrollostiear! A virtoria
é rOllcel ida pelo SlIprcmo urb.tru uO' l"1)lIIbate" ou l"01ll0 n'colllpcllsa, ou COIIIO c,,>ti"o.
llIas SlIllpo·ta esta iocertezll, '()ria 1I111l"ri11lO 1Il10 mCIlOs "rave qlle o clc ulLa trai~lio,o dcixUl·
Iwra os ultilllOS momCllto· o arralljo clils llIediuas l'Olldul"'lIles,u pôr elu scgurulI~u n I're
l"ioso u 'positu UO 110 so legitimo suberallo, e o da sua ilu"ustis,;illlll fa:llilia, il tocalid:lu~

du cupital, a comlllodidade cio r"rto,' certo que facilita UIII elllburqlle COlll1110dll e se:;lIro.
mas ue!'l por isso uel'e ueixur de Clliuar- e d ,,,tle logo, ('III fazer ill'rolllplõ1r t clus as enl
hurcuçocs rencs, c de tl'llll rorte paru u COIIUU\'ÜO das n'ilcs pc,:soas, uillJuelles uos scus
fieis vussullo' qu houl'ereul de o ucolllpullhar, tios lIrcitivos, e tios rlluis objcl"tlls pn'ciosn:;
quc se 11.10 d vem dcisur ii discripçÜI) UO illillli"ll, a e,.trciloza do reillo, de ue a frollteira
até ÍI capitul.facilitil ao iII iII IÍ"O em caso ue rel'ezes illespcrudo:',ul'proxilllur-'c a Lishua '111
poucos clius de 111111' 'hu, c apoderalluo-se do 1'01110 de Almada e altura' udjnce 'Ies. mais
CII tOSIl serão as di 'po:'i,;ões que 'e tiver projectado elrcituarcllI-sc 110 C:ISO UU ultilllil
extremidaue, em occorrellcills mellos criticu c pcrigo'iiI:' rlispuz o r. rei U. José, CUIII
suhia Iinllezu e COI1 tallcia, precauçüo as IlIcdidas IIccessurias paru a sua p:"sngelll para
o Brasil, e defronte uo seu reul pltlacio se virl10 por muito telllpO allcoradas ilS uúos ucs
tiuuulls a conduzir com segurauça,ulll Illagllullilllo soberauu para outra partc de seu ilu
perio,el11quallto. rufio dispuuhão os meios flue uedão elrertuar II reSlaura~ilO uo :'eu uuti"l>
patrill1onio, e a SUil restituiçãO ao throuu que 11.1 Europa occupãrãO os seus augustvs
predccc sores.

As quuliullucs distinrLivas que carlleterisiio a gucl"I'a da revolu('fio, c que aprznr da: dir
fereutes muuullç:IS na con tiluição do glll'el'llll frauccz.cuulillúa a prosel;uir- c uebaixo Jus
mesmos priucipios, e que COIII ltlili',r r'leriuade e IIlais apurarlo S~'stcllla .e dirige alls
me'mos fius, são ue lima tão terril'elllatureza, (IUC uão pCl'luiLL!'1I1 nrgullleuto de :llIltl""iiL
com u dus precedcut s. I'istll que o udual sc u 'aluildla dirccla'lIcu:l' a diluSI'crar IIS \'ill
culus riu sobcralliu, :Iulliquilar os da fidelidaue, anlll de elrerluar com maior prlllllptidJI)
a dissolUÇãO de toda a ord '111 snrial até aos 'eus mais prol"uudlls alicllrres, IIClllpl'Hie .('1'
outro o fim das espallto as ll'llll. nluUlçúcS que l'elllOS praLirüu.pr'SI'II,·iullrlo 1'111 UUIl'ÍIUIIII"lo
estado dc raz, IIlutilaçõcs de ESlllllos.quc se dispcção .rlo patrilllullio dos scus auti~os pus
suidore ,ell1tl'oeu de outros que com iguall'iolcuria se 1I1'raurlio (lu pod!'r de UI11 tl'l"l'(·íro.

Nilo esqllecrllll'acilrneutc os grandes acolltCl'illleuln.; (1110 CI'rartcris.1o os tefllircis tl'UIP"S
(Iue tem decorriuo desdi' 'lue u rcrolução frullc.'zn dC"l:lrulI II gllcrra Ú ordelll !lllriul ria
l~lI1·opu. Â. illl'asllo ua rrullilnuu. a r'soluç:lo d dis'uher u sua nuti"" rlu,lilui(i'o lIf10
ueixou ao Stuthouucr olltro partido ulais que o dI. salr«r II sua pe 'oa,C a :lIa "Iustrc fallli
1IlI, retiraudo-sc para a Gr:l-11retallha,lIws a Ilcn'lcl'IJl:iw 'OIU qU'.e d SpOl('rllu :IS '"cuid"s
para a sua parliu,l,f z com "lue fu:sc a mais ani 'Caua e l'crigosa, e que aquellc priuril'~
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qll 'Z Jp Pombal, Henriqllo José de Cnrvnlllo c 1\10110, fienriio firmrs nn neces
sidade da jlilrlida Jo rrineipe dn Buir'!; cD, Jofio de All1lcida,unido il eslo
l'<Jrecer, :lccrl'S .enloLl oulro : que as C01~sas fá estel'l:ào a p0111.0, que isso
mesmo nào úastaw, era ne 'e:isan:o que tuda a (amilia 1"1:0,[ sahisse para
o 8,·f/sil. Contluio-se o tOIl elbo, \'olando-se aprlllm !lle, que 'olre a
dell'lIl:úlI,e appr '!leu iio UI) LJen dos Inglezo., se torua'se a esr-rel'er di
zendo ao illljlCrauor l\ajloleiio, que esla medida era coulrüria a JlOma e
l'lllirriiiu do prill 'ipc rerrenle.

COlllinuar51) as me mas disr05i~ões interiores tnn!o das tropas, comn
da csq.lIl1dra, e da vitlgelll elo príncipe dn Beirn; e mnllelou-se plenos
podere. a II. Domingos de SOUZil Coulillho, pAra 'onvencionar sobre a
Ilha di, Madeira, nu supposi~ão, que os parlas flcassom i'ecl.HH.los aos
Ingleze . '

Nas conferencias particulares, que continuamente se fazi50 sobre esle

ucstitllido ele meios,se ris c logo conslituirlo nas circulI1slanrias dc reeeher dll magnalli
Illiuade deS,~I,BriLallllira sOCl'orros proporcionauos lllllallulellçlio da diglliullde daquclla
tão inl'cliz '01110 illustre I'umilin,

A ol:cupa~ão dn ~ahuYôl e do Piemonte, c a dceisivII detcrminaçfiu de incorpor,lr o pntri
mouio de el-rci dc Snrueuha no v,lsLn ulOllc du republicn I'rnllcCln, nfiu d"ixou úqul'lIe
mouarr!Jn oulro lucio de snlvôlr:1 sua pCSSOII. a SUII libcrulldc c o seu decóro,ullli; do que o
dc sahir do' scu' EStIlUO', currelluo os lIlniore' perigos, e ucixulldo uo pouer uu scus
iuimigos imporlautes en'el'os, quc a lerCJII-SC tomuuu lucuidas uccrtuuus e úispostas de
ulltrmfio,l"lIcilluclIlC se poderifio lcr slll\'lIdo.

Duu vczes I'ui cl-rci de 'apoies coustl'lul"ido 11 IIbllndoonr ii slla cupilal, e 11 rctiraHc
para n Sicilin,clI1qualllo dispunhll o lueios ue rCCllpcrnr nlJuellc remo, u Sllll re>olu~f1o,

li sua conslancia, o accrt, dns suns disposiçõcs, o vnlor e a liuelidnuc do seu I'IISSllllos,
e II c00I'Crtl/;fiO elos seu' ulliauos. o rcstiluil'iio nOl',lInelllc 110 throllo. Obriglldo seglluda
vez n I'u!Lar a PalerJllo, ouillln com 115 suus uisposi~õcs, c I'i"ora COJII ii sna cunstunria os
esl'orços do' scus v~ssullos, que na ucl'e>a d; Gaeta, e lia gucrra que vaiOI'O.'llnlcutc su 
telltão lia Call1hrin,mo Lr,io o que sc del'e csper,u' de uma uuÇflO lJuc IIhc CJII quc cou
sislem os uevcrcs uu fideliulldc ;10 seu legitimo SObCrlIIIO, c quc uão dcixn de cOllhcccr
us côlialuid,llics 'luc I'em upós da rscrnviuão oCl:asionada por Ulll jugo esu·ôlllho.

Se por umu iDl'spcradu fllllllidaúe sUl:ccder uão firor seDurll, mllS uutcs arJ'isl'uf!iI a per
ma lIeuciu de S, A, Re,t1 em 1'0rluDIII, pn rece q uc lodos os dirWllles dn prudrneill, do
aluor, c un fidelidadc, se reunem pnrll nconselhnr 'omo a uelel'lllillu~i1o 11 ulllis sc"urll,a
de pnssnr A. Rrlll pllr;lllquellll IHlrlc dos seus I'IIsl0S uOI1lÍltiOS 110 Urnsil. que o UICSJIIO
sehhor julgnr mnis couvcniente 11I1I'ô1 ii sua rcsiucucill tClllporllriôl, AlIi pódc 5, A. Uelll
rirclllIl<llIdo prlos seus fiei. I'assallos, que nôlllul'lle,; ESLndos dilulados sc ôl,'hão cSlllhe
cidos, e por alluell 5 UqU1'1II couber a dila de o ncoulpnuhnl',l'nzer 11'0 dnqucllcs abuu
eli!lllcs luuius, IIUU UIII vastissimo C pouero i simo illlJlcrio o(furcce it sun dispo içãO,pura
os cmprcg,lI' lJO glorioso rtllpcnbo dc libcrtar os que o lião pouel'iio sc"uir, IIno scudo
possivl'l trallsporlar ulIln unçfio de lIm ii outro cOlltiucutc sepllrnl\o por lIlôlrCS IãO 1'1'0
)OIlDôlllos, c rccuperar mediante os esfor('os rcullidus o throllu do' scus IIU"UStllS progc
nilores, IlIas para IIccelerllr csta des' jada rcstaurn('ãll, COUI'('llI que 115 I'OI'~lIS uUl'ôles d(L
moulIl'ehill se arhclu prompln ao primeiro sigllill, Jlilra se~'uil'cm o I'umo qu' sc 1111'S in
dica., ' ) nl ll'ilUSpurtn r a scu hordo os VilSSilllos IJ uc hão UC lIl'onl 1'11 111111 I' o seu. oberlluo.
c os cll'eilos ilssiul pulJlicos COIIIO pUl'liculúrcs, que uão dCl'em deixar cxpo los it rapa
ciullcle tio ini111i"'0,

Alli finalmeutc póne S, A. TIrai comhinar cslil imponallte emprezn, c fllciliLar o sllr
ces o dcllll, COUI ii occupn('{1tJ dils po ses'ües culouines dils poleucllls quc iuvuuirão USCII
pntri111ouio na Europa, ou sejn para depois as restiluir como objCl'lo uc cunlpclIsa(';IO, uU
pnl'il as rcullir ,10 (u iluperio, que dcbnixo do 1'1' 'imclI e s:lhius (Ii pm.i('cll'S de um lã,)
virtllOSo ('omo illulllinauu inlpl:rôllltc, dCl'l' elll pouco ItlllpO ser o mais pou('\'oso c for
lIIiuaI'c) de todu.! os q uc uté huje lem cxistido.
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nSSlll11pto, f('z mllilo pr.so nql1cl\e pare rI' ue D. Jono <le Almeida, o José
l(g'ydio di se, Cl"C c1llJ cstnva persulI(\ido, que o príucipe rogente, niio dei
xilría partir ell Glbo ; qllo mlli (a ·ilmonle iria elle, do quo doixnr partir
o principe da Beira; .lo é E<rydio fundava estil SU<l IIppO i~iio no receio

1lI flue allda\'i\ () príncipe ro<rollle, depois da eonspira~üo do Alreile, de
spr destrunilc\o por pessoa da LIa família. José Monteiro ua fioclliJ, mes
Irl) cio príncipe da Deira, n qllem o principe regente milndol1 con altar
soilre a convenirncia Ja parli la de seu fllllo,respundeu coro exclamilções,
illlpugnando muito sta m dida, e declarlludo,que a ir O prillcipe da Beira,
cl\e já niio eslava em e tado de ler a boma de o acoropanbilL

\,ieriio por fim a concordür lia opiniêio de Tboltlilz Anlonio, que se
prosegllis e no empellho tla jornada do prillcipe da Beira, que tinba
II1l1ilo sl'quilo, e ujos obslaclllos não erão invencíveis, que no oulro
projo lo de ir O prinr;ipe regcntt~, se niio devia fallar, para que senão le
vanlassem (;olllradicçõos, que a fizes em illlpsssivel; que com eslo, e

PAHECEIl ou VOTO DI:: 21. DE AGOSTü DE 1807, DADO E)[ SESSÃO, POR D. RODRIGO OS
souu CO T1NHO.

o c()lls~lh iro dc Estmlo, minislro r secrrt<lrio dc Estãdo,i\ntonio ele Araujo de Aze
vedo, IIlI' COltllllllnicou f'lIl observuncia dils rI'aes ordens de V. 1\. R'ai 05 cl'spachos
ullimam"lll' rl'eebido: do~ cmbaixadoro:s de V. r\. !i til I nils côrtes das Tulierias, c da
dc ~Iadrid, c i"lIahllcnte a~ dila' 1I0las qlle li ,'mb,lixa 101' de IIcspallha,e cnearrej!ado
dos /H'godu, de lo'rança Ilr"la corl<: apreselltarfio úqllelle l1lilli"tro de Estado, confian
do-me seml'lhalltelll"lIt~ a It'illlra, n~sim rias respostn' que \'. 1'1. I\e'll m<lndou dar ás
sllUredila. nutas, como lamlll'lIl os despnchos com qlle V. A. lleall1lauelon inslruir o
SI'U llIinÍblro na cÔrte de LOlldn':,para o hauilitar a couferir com O minist!'rio brilau
IIÍl:O sobre as imperiosas e illallcJilas propo,ições qlll' o imperador dos franrezes acaba
de translllillir a V. A. "eal, fncililalldo-llIl~o !lICSlJlII cOII'clh 'iro de ESlildo lodo. os
mais pnpeis rclntivos a eSle imporlanle nc{!ocio, e P0,;lu que no traiu da tonl'l'rsilção
<Iue livI' COIll este cOllselheiro de Esladll,rcferissc .1'11 qllanto 1)11\ oecorrcu, comllldo,
]lara l1Ie conformar Ú ordcm de V. A· Iical (Pll~ pn:s.:revin houve e cu de pôr Ilor c 
cri piO o meu parect'r,indicarei rl'sumidalllculc o resultado dus meus senlinwnlos Ilesla
uCC<lsião, qlle nfio dilrl'rem dos qlle !'ll1 wrnpos allteriorrs pxpu~ a V. A. I{cal, qnando
ii sua subclania, illdl'llrnd!'nda e illddl'clÍl'el justiça se vio em lUla com os fllrores da
11I,lis JI'''comedida 'lIubiçiio, ua altivez nlili jn~lIpporlarel, c da mais revollante
illiquidade.

í\ão era IIcces,aria ~randc p~lletraç5n aUl;ll5ti. simo sellhor, parn prevcr O pcri"'o
qn!' al1ll'a~ava l'ortllg,li, IIl11a n'7. qlle a Iif;a d, uortl', Uliilllo balnurlll qne prcservülil
a ind"prndencia ria ElIropa. 1I0Il"f'sse ele Slll'Clllllbir nf)S ells e:forços, e III acollle
tl'SS!', I:omo aralnímos ri' prt'sl'lll:iar, .1 mesma iufeliz sort'~ qlle vimos acontecer ii pr '
cl'llenlls coalisõcs. Conal/tido que foi () tmtlC(lo de Tcl.~it, forâo os primciros
tructos de~ta pacificlCfao. E.\i~c-sc de"\ ..\. I\I'al com o Icrlllo l}I'rcl1lpLOrio do i"
de 'PlemlJro, a dall'lIrn dos sells porlos uos ualios brilallnico ,a dl'claração de gut:ITa
;'1 Crii.l:lrl'lanlla, a rClllli;ill das ~lIas forçôs lIar;w., ús de l~ral1ça c l'Iespanh." a cxplllsão
e1esla cô, te do nlÍllblro ill~lci, o rcgT,'ssn du qlle V. A. Ileal rle.linon par"l rcsidir na
côrte dI! J.oudn~" a dClellçil., doslllgl'z '.~ qne se achal'l'm uO' dOl1lillio' UI' V. \. I\('al,
f' apprl'hclIs.in dclles comu r -r 'II:, e fillallllell[(~ o sequcslro de todil a propriedadc ill
,,11'7.a l'Xisl!'nle ('III Portllgal.

Tendo V. A. lIeal jú rf'soilirio c orrh'nado a rxpcdi~'ão das suns respostas, a..sim ]lnra
)'aris, conlO para ,\Iadrid, IIãu 1111' resta ll1<tis do qlw proslrar-llIe uos pés de V. A. I\ei" ,
c 1J('ijur-lhe a ~lIa all!jll~ta U1fio,j1or e51a lIOI, dl'IlI('nslriJção, que V, A. l\eiJl rai dar a
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faziiio louas as llisrosi~õcs, qlle or~o necessarills, se fllmiliari, uviio os
prineipes com a idell de uma viugem, n~o se atemorisavlI o povo, e
quando chegasse o momento critico, nüo achavll cmbüra~os Oelllbnrqllc
ue todus.

O ministro Alllonio de Aralljo no gahinete e no conselho de Estal\o,
sustcntal'iI esta ul'iniiio ue TlJomaz Alllonio, e dilVÚ em raziiu da SUiI pre
ferencia o po,lt'r-sc fiCür na certezú, que () principe l'l~aente, CIlI partilldo
seu filbo para o Brasil, infallil'elmenle o havia de segllir, e que nCldw
mas promes:as seriiio bastantes, para o fazer uemonH na I~l ropil, de
baixo da inlluenria nil Franl'Ll. Enl conseqllencia disto, conlilllJOIl II di
ligenciar-se esta jornilda do pl'incipe da Beira, e desvanecer-se a idéa da
niudan~,a de toda 11 familia real, o que se al,;rp.diloll tambum porque os mi
nistros de Hespanba e França eslil'eriío sempre capacilados,que o priJlcipe
regellte nunrél tornaria e sa resoluç,io.

Loru Slrongfort penelrou, ou foi avisadu do segredo desle projecto, c

toda a Europa da sua incornparavrl rna~uallil1lirlade, da invariabilidadc dos Sl'l1S prill
cipioli dcjllsti/;a, (: da slIa l~xcmplar firJlIl'za, cXlwnclo·se a '~perin1t'nlar as calalllid<tul's
de qlll: O alll{'iJ(;~O, antes do qll(~ violar lilo elicallrlalosaml'nll~ os lievcrl'S ela juslil;a,(~ da
religiilo, e é l'st", allg-uslis~iIllO senhor, lima das lIlais admiravcis provas do palcrnal
allIOI' qlle V. 1\. Rr'al lem dado aos scus fieis valisallos, dl'pois da sua feliz rcgl:llc;ia,
porque, Sllsll:lllalldo V. I\. IIl'al assim a I'I'Plllaçilo di: lirir'lidade pOI'lOl-;l1eZa, /IS prcsr.rra
V. 1\. l\eaJ das crlleis e dCsll'Ill:lil'as rrpre,aliali ql1l' os 11It:1/'z.,s Ililo poder;',ü d"ixar d(~

pralicar clllltra nós,C' nossos cab,:daC's.selldo c rlo qnn os c1alllorcs da naçilo brilalll1ica
tilo irrascivf'1 qllando se i1l1l'l1ta COlllra a liberdade e propriedadn nacional,não COlllil:n
liria qllll a côrte de Londl'('s se insurdecesse, mas allll'S forçaria o Illinislerio alisar le
igual's Il1I'didas, aconl(:dl11/~nlll l~stC qlle só JllldC'ria pareccr imprO"ill'el aos qlll: des
CI)IIlieCI'11l a PI'I'poIHIt:randa do c1alllor lIadonal cm ullla cOllslilUiçilo Illixla, col110 a
dos r 'illos nnidos da r.rã-lIrrtalllia.

As resposlaS de oJUdo qnc V.A. lIeal manda dar ;',s nOlas do embaixador de lJespanha,
(: do ellcarl"'g-ado dos nl'godos de 1'J'illlça, parecerão-lIle, auguslissimo senhor, firllladas
!las l1Iais solidas raziil's, e dl'l!lonSlralivas at'~ o IlllilllO pOli to de elidcnda, assim da
mll:lera(;~1l e jllsliçil qlle conslalllClllcnlc allil1l~O li V. A. 1\ ai. COIIIO da alrocidadc das
condil;ül:S qllelil: V. 1\, I\cal se cxil;l'll1, e se i.l!:lIl11i1 COlllhillaçiil) de círclllllslilIH;ias, rtl
(Il1'rcr qlll: Idlas sc fal;iio pllblicas, II~O. cril 1111'1101' a adlllÍra~iio c applauso qlle h~u dll
nll;rt:ccr iÍ ElIl'lIpa, iq)/'zar da aclllal dC;:':lIl'1'ilÇãll da sua moralid'ld.'. da qlle 111l~rl'(:l'I'iii)

as lJlIC Ó SI'. rei D. José, allfrllsll.l a\'ú dll V. I~. I{('al fl"z IrallsllIillil' aos millisllus dl~

Frall(;a c II "pallha. í'lfr. d'Od,"lc (' ~Ir. Tcrrl'l'O, 110 al1110 dI' 1762.
foi lJem. propria da l:(ral1dl'7.<l d'alma de V. 1\. Ikal, ,~da sl1a iIlCOl1lflarav\\llisllra, c

boa 1'1\, a all1pl .. e illimllile!a cOllfi.ll'Dcia lJilC drsla Lrisll: Lrallsac\;ão se f,'z ii côrle de
LOl1dres, a~sim ))/'10 SI!U millislro rrsid"nll: 11:'sla cort .. , COIlIO dircClal1ll'lIle pelo de
V. A. rll',1! lIaljl II' IIa , (: dllddu ql1l~ SI: pos~a jlldicillsallll'nlC accn:sCl'lllar 1111 sl1pprimir
<Irlil;o al~ulll /las iIlSLrI1CI;ÕeS CUIIl qllll V. ii. 1\ 'iii IlIilll"a illf'Il'IIlar o S~1I millisLro jlllllCl
aS. M. II" e I> habilila a Lralar d,l illlp'JrlallLe eOllllllissiio de !l"C V. 1\, IlI:al foi serVido
illcllmhi-Io. Eslas (jl1alidae!c's .. I'irllldl's qllC resplalldcc'lIl,C se adlllirilo talllO lia all
gusla pessoa dI: V, 1\. I\I'irl,lJriIIJ~O cOIl1 11111 novo espi<'ndor na l'e~lIll1t;iio vI,rclaclrira
1I11'l1le ~ralldl', que V. A. I\eal 101110'1, ...:rlifkillldo t0l11 ii slIa r~i" Iil'll1l'za a S. M. Il.
a S";(lIl'illlça elas pcssCJas c IJ\'IIS dlls "as'alllls hrilill1lliCIlS '1l1e rl'sídr:1l'l nos !-slal!(jS lJlIe
(j OlllllilHltl'lllC eonfillll a dirr'l:I·iíl.1 I' dOlllinio de V. A, I\('al. Eslll ras~u da jllslka e da
r,'ligiil" de 1'. ii. I1cal, lIãll póde ao IIICII Icr, d.. ixar d.' 1,;011COrr"I' para facilitar a \0·
1lÍ\'I:lIcia da Crii-Bn'lal1hil," rt'spl'iIU daqll .. llas r '1I'lÍ,i(;ÜI'S, qllt: il illlperíosll \"orl;a da
lIl'ccssidudl; pÓlle COIl·tl'illl:"·" v ..L lIe,e! a conceder e!ll jlrrjuizo do~ CllllllllllllS iu-
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'O foi dizer a Antonio de Araujo, e explicou-se em uma nota dizendo:
fjtW dcscoú1'·ia nisto anrora de wn tutu.ro ma'is Feliz, Antonio de Araujo
venJo descoberto o segreJo, immediatllmente tomou o seu partido, e
respondeu, que era esse o seu voto; porém como aillda lião estava de-
'idido. elle Ibe não linha conlfnunicudo. Tl"llloll-SC cnl<io acli\'tlmenle de

qIle Sil bissem os lIegocianles inglezcs, e fel irassem as suas fazendas, e
parJ o qlle se lhe racililariio todos os meios.
~o dia 25 mandou o principe rc"ente d!lr parte :10S mini 'lrol' de Fr/\n~a,

e de IIe panha, da jornad/\ dI' seu filbo, em virlllue do tlue de\,ji:io alies
suspender a sua pnrlidu,até ulIlIL conclusão deste negocio. O principe re-

leresses de Portul:nl c Tu~lalerra, sall'Os os principios dc justiça c religiflo dc V. A. l\cal
COIll qlle SI' lião póde tr<1I1siKir.

Em lcmpos mcnos pcrill'osos, aiuda qllc mui dimdei ,[1re~tou-se a côrte lli: Londres
a I:nlll'ir CIIl quc,·. A. neal fcdlilssc os sells portos i, marinha brilallnica, assim naval
como IIII'rcanlp., C ajllstasse a 'ua paz com a França, ainda lJllalldo slIUresselll os tra
.Iados l:xisll'lIlt'S ('ntrc Portllt(a! c a Grã-I\rp.tanlw, incumbia-me V. IL I\ral desla I'S
ca"rosa conllnissiio duranle a minl1a residcnda rIU Londres 110 .111110 dc 180'1; c nas
;Ingllslas mãos dc V. I\. I\eal dCl'e achar-se a carla c:cripta cio [1roprio PUI 110 de 10l'(l
]Iauksbury, p.nl,jo s al'1ario de ESlado dos negodos p.stran"piros,e hojc IllclllbrJ do ~a

bin le brilannico cm Olllra repaniç;io,pcla qllal sc rilclilicon por cscriplo esla conccssão
já obtida 1'111 anlcrior 's cOllrl~rcnt:ias I'l'rbill's quc IiI" com illJllclle ministro de ESlado:

~Ias sl'rã" l:ollslanlcs, allgllslis:imo Sl'nllor, O' terrircis f'olJlcS qllc vamos dar ao nosso
'onlnwrrio, IlI'la t:lausllra dos nussQs porlos, a escassrz (Ius gCI)l:ro. d [1rimcira IICCCS
5idacll: qllr vümos (;xpprimcnlilr por um 11m lal faclo, o rclardo da correspondcnda com
as coionias de V. A. I\p al, il baixa qllc dcl'c 501T!'cl V 1I0SS0 [1apel moeda e as consc
qncnclas qne dissu devem neccssariamenlc rcsllllar, i.linda qnando a gllerra com a
(:rã-l.lr 'lanha lião eja mais do quc dc apJlarPIH:i.l, srrão Ilaslanlcs, allgnslissimo sc
11\101', cst s e Oull os da1l'lno.',qm; por brevidade deixo dr. numerar, P. 1'01' sr.rpm obvios
P:Il'i1 saciai' a ambição c allillll1sidadc da França, não o creio, ncm me lwr:uado qllc
haja '1ll1'm fiel c jlldiciúsillllf'nlc pussa lranquillisar ii V, A. I\I:alno lUcio dc um tão
ç:rave prri"o. A redncçiio das forças militares de V. I\. neal, o cstado indcfl'so das
suas fronlriras, lal qual cxisliana ullimn Kuerra, nem intimida us inimigos de V. A. I\eal
a falia dc' sufiidclIl::s soc~orros ela parle dos alliados de V. A. lIeal, ncm [1odl'l11 in.<pirur
<:IJnfiança dc uma rcsisll~ncia dural'el, ITHlionllCnw acl1'lIldo-sp. lerminada a gUl~rru no
I:onlinf'nlp., é l1al'('udo a Fraul;a líUllas forças disponil'eis para snbju~ar Portn~al. c COIl\
cll' a lIcspanlw, que creio ainda niio dirisa lJnc o jogo sc laz por l:.lhe/la. Conlaria cu,
all~nslis 'imo scnhor,pela Ilwiar e mais com[1\cla I' 'ulura,l'nganar-mc nas milll1as con
jc~luras, e gl'il1ltle parle mc 'aueria na gcral salisfaçiill quandf) os facLO' o dcsmcntisscm.
~las clll'lnallto o rcsullado nãusal1e da classe das cúnlilll{cncias,llüu pórle dcixar de fazer
uo mcu cspirilO a maior e mais I'ira illl[1res"ão o suslO da segllrança da rcul c prcciosa
pcssoa ele V. A. l\cal,e da sna augusla falllilia, por 1('1' I'l:conhecido lião sÓ Clll tl1C1)l'ia,
IlIas [101' factos pralil'os e rCJl~lid(ls,(IUaUlO sào falaes c desacertadas as medidas tomadas
\lO momelllo do pcrigo c do dcsassocego.

I\inda qllc cm onlras o~casiücs mOSlraSSE'. a V. 1\. l1eal uma forte I'cpugnancia a sc
parar-sc lcmporariamenle, no. caso da IIltima eXlremidade d,' SéllS [sladus CO!llinen
taes, não posso conllnclo d'ixar dc rcpreSl'Ulill' a V: A. ncal mlli linmildc e SllbUlis
samcnlc quanto conrélll ii nossa C0l1111lUl11 felicidaele. qlle V. 1\. IIcal se digne prever
CI'I'lllllalmenle a PI'f'S nação llil slIa an~usta pessoa, c da sua real familia, c queira
LOnlar nil slla alta consil[cração, figllrando o caso dc urna illllll'riosa uq;l'lIda, o 11I0do
c disllosil;ücs qllc a V. A. II '<II pareccrcm milis accrtad<ls c CljI\cll1l:(~lIlCs,para lransferir
~Olll set(lIrallç<l aSila rc. ielc:ncia [1ara aqllclle dus scus l'aslOs dOl1linio' qlU! V. 1\. lIc.iI
JlIl~ar mais proprio, importando mais que oulro algum intcresse não expur l' cOilcção
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gente escreveu tambDm pnra a Françn, e IIes[1flnlla, soure este mesmo
assumpto. Os minislros responc\êrão, que sempre sahirilio no dia 10 ele
Uutul 1'0, porque na rórma das suas inslrucções, r"io se l'nl\o sali. feilo a
requisiçlio soLre as p 'SOêlS, e bens dos subdilo de~. ~I. Brilanniea,nliu
obslante aqllellu parlicipação, não podião deixar de Sêlhir de Portugal.

Estn resposla chegou no diA 28 a Mnfra, anue nlio estava nenhum
dos minislros, e só so ii 'unvlió Thumnz Antonio e ,José Egyl\io. Tbomaz
Antonio representou /lO príncipe regente, qlle fosse a Li bon, Ollvir aquel
les mini tros antes dclles partirem, e onvir t) seu conselho de E tado.
Instou ni lO com grande energia, ponderando, que o publico já accusava

'"o exen:icio livre dos direilos mag .taticos, qlle por felicidade nossa confinll o Omldpo-
len te ól V. A. I{eal, e não arri~car a i nll pcnc!('ncia da sua real pessoa, r.llj o cou '1 ran
gilllenlo traria após de si a di. sol lição da monarchia.

A dilatada serie de annos qlle tem c!l'cnrritlo depoi. fJlle esla gll 'l"I'a,f1llla da re\"o
lução,tem iilllicto a Europa, oLrer r.e infdizlIlfnte t'xemplo" r('pl'lido, (\.o (1ccol'l'encias
que obribürilO di Lr' ren \l'S :oherilnos a allsen tarem-se Ie111 porarÍllml~n li' das slIa" capi laes,
e al[)uns ele seus Estados,pura não eOll1promellerem o sacrossalllo deposito da sua so
berania e independenda, e os mesmos aUllaes nwncionão os riscos e peri~us LI' 'mellllus
a que se expozerão alguns daqllclles principes que não C(lncertúrão de antemão as dis
po ições que se devclI1 pôr em prôtica,para o ca~o cm que a urgenda tbs drcum 1:111
das exibisse ·ul11a -emclhante dei rminaçüo.

As leis Divinas e Illunanas prescl"l~l'l'm-me, como aos mais vassilllos de V. A. (1(~al

a obrigaçãu UI' I"spcitar e obedecer snhl11bsilmente a V. A. lIf'íd, como aquelle q\l~

l"f.preSCnLa na t rra o impenlllle OmniputenLe,elc que são <ldcgadus e lu~ar lenenles,
de servir a V. A. Heal, com fidelidade e com verdade, mas a slas ohri~ações POsilil'as
aquc(stão 511geitos lodosos que vivem debaixo do f'liz imperiode V. A. (1('al, pcrmilla
V. A. Heal que eu accreSCI'Il\e as que me são pe soaes, e proc('c!el11 c. ponlall all1enle
da gratidão, do vivissimo a/reclo que profes o á pessoa de V. ,1.. n al,e de IIl1la spnpa
tllia, desculpe-me V. A. lIeal com aSila incolllparavel llC'nignidMlc',se mI' sirvo de lima
tal expressão, que se mauifestaria com ca rac[c:rcs ma is vi vos de ~incerirJade,sl~ o resplli lO
que cil'cllnda o IhrOI1O sobre que V. A. I\l'ill se acha collocatlo, podesse p('rl1liltir qne
eu fizesse subir ii lia real preseuça, ell1 tOlla a sua cxtl'nsüo, os m us. enlilllentlls pl:la
gloria, pela preservação, e pela prosperiuacle da sua augusla pessua, e da sua real
familia.

A reunião e impnlso d'l todos eSles dereres e sentimentos, r. a proximidade do p~rigo

que nos ameaça, caractcrisado pelo curto pra,o que se pre'l'rel'e a V, A. Heal, faz, an
gnstissimo senilor, com que en me atrr.va a propõr ii IIlnilo superior consideraçãe) de
V. A. Ileal. se conviria on uão que sem maiOI"l~s dililc;ücs,se concertassem com S. I. B.
os meios de far.ililar,e fazcl' efficazcs as disposiçõcs que V. A. H"al julg;lI' nc(('ssario
tomar para o caso eventual de qne os Estados dr. V. A. IIc~al no continentl', se Hjão
accomlllclli~os por ullIa inl'asão inimiga, e expo la a soherania e indcf,,'nd 'nda de
V. A. H'al! A marinha Ilrilanniea,po. to qne sej:t a predominante e lilll nnmerosa elll
Iláos c elllbarcações de guerra e de Iran"purte, acha-se cumtndo como e!cl'e ser CI~n..
lanl'l a V. A. lIeal, tão dÍlidida cm dilIerenL,'s paragens c :erviços, qllCSCIl1 dnvldar
da bOil vonLade c cooperaçiio de S. ~1. 13., póde acontecer qne "s\1l soherano nilo t('nila
forças diFponiveis. nffieieules, on ao Illenos 'm uma convcnienle proxinliclade do uosso
porlo, senão fOr illllccipadamenle pl'er 'nitio!

Tac's . iio as relkxõ('s qne ('111 tão cnrto 1'. paço de lempo pórle suggprir-me a lIIinha
IlIl'dital:i1 ; ella, so!JPIl1 á presença de V. A. lIeal pnl cnmprinll'nlo cio preceito qUII
para isso lIIandou \', A. lIeul qne se illlimasse ~ ellas são o rcsllllado do I'CSpl'iIO, fi
delidad(', acatamento e snbll1ls ão, CUIll que beijo a real múe) d' V. A. I;oal, \('utlo a
felicidade e llOlll'a de ser de V. A. lteal. (la 'U d' Arcos 21 de AgusLo de HlO7.
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as pessons que se aclwvão:\o belo de S. A. neal, de o csf:lrem lldnr~

lIlecenJu em Mafra, sendo precisu lralar os negocias em LislJoa: que
lJOnvesse,niio Obsltlnle eslar Illoleslo,ue fazer um esforço,e ir para a capital.

O principe regcnle foi no seguinle dia 21), para Lisboa, e se aposen
tou no paiacio da Ajuda, onde ficou conlinuando a fazer os seus Cl1n
selhos; mas desde e le dia, niio deu mais audiencia a Tbomaz AlIlonio.

COlllinuárão a confercncias; e os minislros frallcez e hespanhol sahiriio
com erreilo no 1° de Oulubro . Jord Strangforl, receiou então, que leria
havido alaUmll mndançll; fez uma nola osl n iVil sobre a esquêldra, e
ulltril cOll11dencial a Anlonio de Arillljo, dizendo nestfl, que se elle hou
vesse de ficllr eng,qnlldo, nem por is o se IIrrependia de ler lido mode
ração nns negociações, Porém não illsislio muilO llcslas desconfiall~ils,

porque rCillmenle lliio liollão fundamenlo.
Enlão principiáriio ii se, relirarem os negocianles ingleze ,e o povo de

Lisboa via com magoll esta de pedirla. Quebraviio-sc inlerf)SSl1S já forti
ficadas pelo ostume, c (jelo telllpo. Foi o primeiro movilllcnlo de ouio
geral, que se mllnife.lou contra os frônceze ; c deu de i arando !olll'or
00 principe regente, que COIl1 lémto perigo S(\U, niio qlliz violar os direilos
da h{)~pilalidad , para com os suIJdilos de :S, M. Brilannic:l. As elllllll- l:l

cm fe har oS portos, no dia 20 de Outubro: e como o mini lro .... nlollio
de Araujo já linha feito uma proclamaçiio ern nome cio principe rcgt1nle,
c por elle assiO'nacla, nos povos uo I3ra il,com dala de 2 de Outubro, r,on
tinuou-se activamenle om a jorna la do prill ipe da Beiru,llomcllndo· e os
creados, que o havião de ucompanhar, milli lr:llluo-se as in:ilrUcçõo:: .
Nandou-se imprimir ii proclamação, qlle seniio di lribuio, a qual aqui
trallscrevemos de uma copiu, que nos orrereceu O con ellleiro Anlonio de
:Menezes Vascoucellos dt} Drummonu,collcebida nesles lermos:

,Proclna lUc."io aos lu~bitallltcstio BI'asil.anll IDciauclo a
"intla.d;'lu~incil)e .BaBeira pal'a o'Rio. e.llaneh'o,

, l( Fieis vassn]]os halJitantes do Brasil. Desde o principio ua minha ro
gencia, existia inalteravel em meu coração, o mais ardenle desejo de
dar-vos reileradas provas da minha cslimaçiio, fi palernul aITeclo: tempos
clIlamito'os porém,me não permilliriío manifestar-vos loda li sua extcn·iio.
Nas vicissiludes politicas da Europa, vós vos unisles sempre aos oulros
:mcus vassallos, mo trando em todo o senlido, o zolo mai pl1ro, e a
concorrencia ii mais efflcaz, para a manulençào da monarcbin porlurrueza.
Al:hnódo-se esta 'presenlemente, apezilr de lodos os meus de velos,exposla
ao flagello da guernl, espero.que a Mão do Omnipolenle,\wja de nmparar
° meu lhruno. 8m lão crilico conjunclurll, vos quero dar nm claro les
temullho do meu exlremoso nITeclo, oO'erecendo a vossa lão anliO'a, 'como
cxperimenlat1a lealdaue,a occasiiio de novamente a exercen]e conl pessoa,
que me é'surnma,ncnle cara e amacia, e para com quem eslou certo,me
acclllpanhárá- os vossos animo'.cm s'nLimcnlos da. maior lernura.

« Sendo tio meu real dever, uãú abanuonar, senão om ultimo exlrelUO,
7
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vilssal10s descendentes como vós, daquelles,que pelQ seu valor, c 11 ct!sla
tio proprio slIngue,reslaurüriio o ÜmlllO lIOS meus augustos predecessores,
vus confio o principe, mell primogenito, com quem espero, qué pelo tle
\.:Urso do tempo achilreis II Lwran'ta,quejá em seus tenros annos principiei
á transmillir-lhl1 da minha primeira afTeiç50,para comvosco. Vós o deveis
reconhecer lambem eom o novo litull) -ele CondestlJvel uu Brusil- que
cu houve por bem crear, e conferir-lhe, á fim de alliar melhor os inhJ
resses da corôa, com os vossos proprios, contribuindo ueste modo, para a
prosperidade geraL oessll Vl1sta e prnciosa regiiio.

« Fieis vassallos habitantes do Brasil,eu prevejo com intima satis(lIçào,
quão dignamente sabereis iIl'ali'lI" lão querido,e ineslimavel penhor: guar
Irai-o, defendei-o com lIqlle\la honra e vlllor, que vos s50 inatos na qua
lidade de pnrtuguczes. PlIlilCio de Nossa Senhora da Ajuua em 2 de Ou
tubro Lle 1807.-Jo..\0 prineipe regente. »-

Para os com modos dil viagem armou-se a camara da náo Affonso, e o
principe regenle fui a bordo ver ,o como estllva preparada a não, para con
duzir seus filhos. Nomeou tambem mestre,e confessor,pam o principe tia
Beira e Condestavel uo Brasil; aio, e cdmllreirll-mór ao cOlide, e condeça
de Belmonle: e houve comturlo a mudllnça de não trazer tropa, e de vir
ao Rio de Janeiro, voto principalmente uo viscomlo de Anadia,que pre
valeceu no cOllseluo de Eslauo.

Incidentes (lue itouverão, laa.·a impedi.' a viagelll do
principe da Beira, e Condestavel (lo B.·asil.

Quando turlu se estava prepar~m:1o para a viagem do príncipe da Beira,
para o Brasil, não se sabe o aulor, huuve quem insinuasse no animo do
principe regente, que a projectada jornada de seu filho,era umB traição,
que se tinha por fim salvar u filho, e entregar o pai lias Francp.zes. A ac
l.>usaçiio era contra Thomaz Anlullio, aulor do projeelo, contra o ministro
Antonio de Araujo, que o havia sustenlado, e o fazia seu, e contra o vis
cOlltle de Anadia, que o apoiava; e como Thomaz Antonio, já não era cha·
mndo aos cunselhos, e conferencias pllrticularos, e nem era "ouvido em
cousa lt!guma, ficava sem defeza; mas o visconde de Anlldia, tomou a si
cOlltrauizer, e combnter semelhante calumnia, porém isso mesmo o fez
ucsllgradavcl ao príncipe regenle.

Representou,que nenhum dos que promoverão a viagem, acompanbava
ao principe da Beira; pois ambos Iicavão no serviço do príncipe regenle, e
expostos como elle,aos mesmos perigos e vicissiludes polilieas da Europa.
Isto convencia, mas néio p\1rsuadia, a quem já de ludo desconfiava; pois a
calumnia tinha deixado a semente, que depois produzio a muuança do
ministerio no Brasil. O,príncipe regente chegou a dizer a Anadia, que não
cuidasse na esquadra; porém este ministro respondeu, que obedecia ós
ordens de S. A. Real; porém foi tão honrado, que conhecendo o estado
das cousas, c as intrigas, cOlltinuou nos preparalivos, iudo clle todos os
(lias ao arsenal.
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E~le fni o maior perigo, que rorreu o prnjl'cto, e ft'Z, !IAm que a oreJem
!e não divulgasse, nfrouxar os prep:lrOS,(J11~ se estllvão fazenllo. No fim do
mez chegou a nOLicia, que l1S tropas Itespanholas tinhão retrogrnulldo !III

fronteira ôo Portugill, para perto de Madrill; e Antonio de Araujo, esteve
por alguns momentos lisongeado, de que não hal'eria a ínvLlsão, e que
fossem rncebidas as resoluções de fer-har os 1'01'105 aos Inglezes, e do jor
nada do príncipe da Beiw, comu salisfadorias; IlIas pouco durou essa
esperan~ll.

Logo depois, nos primeiros dias de Novernhro, chegou a noticia da
prisão do priucipe das Asturias; a que se sl~guio a de rumor DO povo
de Marlrid, e ela soltura do principe, 110 Jia 8; e de que Olllra vez as
tropas hespnnholas e fraucezils,marchaviio para as fronteiras de Portugal.
Este successo dou novo vigor a OpilJiriO de Thomaz Antonio, que devia
estar conhecida a iutelJçiio da Frallça; que 11m principe nào erll pre;;o
por traidor, enão para morrer; que o mini"terio frnncez,erll partil;ipante
deste altenlado, porque as tropas bespanholas retrocederão para Madrid,
quando os Francezes, se chegavíio pelo ou Iro lado; e r1aqui se podia co
nhecer a sorte,qlle eslava destinaila ilO princ.ipe da Beira, que eril o suc
cessor da corôu de Portugal, porque pura os pais, bastava a ordem <.Ia lIa-
loreza. .

Eslas fl~nexões de Thomaz Antonio tiverão grllllde peso no espirito rle
Antonio ele Araujo, e do visconde de Ánadin, e fosse que elles as com
municassem ao prinr.:ípe regeule, o certo é, que os pn'p:Jraüvos tia joruada
se renovarão COm mais vigor, eo principe regente deu pllrle da villgelll ue
setls filbos,á rainha sua mãi a Sra. D. Mnria l.

Entretanto tinha chegado a Lisboa no dia 2 ue Novembro D. Lonrenço
ue Lima, embaixador ue Portuf!,al, jUlllo /la imperildor apoleiio, pelo
qual se soube, que Napoleiio lhe disseru no dill 13 ele Oulubru, m Fonlai
Ilebleau: b1"r. de Lima, os nossos negocias 1;ão Illal; ao ql-Ie replicou D.
Lourcn~o de Lima: é um negocio decidido; e passlllllIo adiante á outro
miniSlro disse: a casa de Bragança, cessou de ,.einaL

D. Lourenço de Lima, no dia 14 do mesmo mez partio para PlHis, e no
dia '23 embarcou na Posta,e se recolheu II Portugal,e fez a vi,lgem elll 110l'e

dias. Elle não explicou as particularidades deste negocio; veio sem licCllf/lI.
nem autorisação da sua côl'le, tíio sómente par li as;;egurar,que Tl\ylerllud
o certifkára, que Napoleão niio tinha más illtenções a respeito de Por
tugal,mas comI) elle jámais se desdizia, era impussi\' I desistir dn clausula.
do sequeslro; mas que qlJ/llquer cousa que se fize~se, ainda que appll
rente, bastava para o satisfazer, o depois negociava-se: que isto se devia
uecirlir em tres dias, e voltur elle com a respostl\.

D. LOllrenço de Lima, fllzia as maiores instancins,para que assim se re
solvesse; mas as suns instancias niio fizerão ill1pressão; anles derão 1l1()

tivo a graves desl:onfianças; porque perguntando-se·lhe, se el1e trazia esla
auertura por escripto,ou se tinha havido ordêm,que suspendessA por esses
lIes dias a marcha do exercito fraucez, respondeu,ql1e não.de sorte que ..
o que TaJlerand lhe havia dito,não era mais que um conselho sem valor.
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COl1llndo,romo se trutav:! de uma llppnrr.nrill, Antonio lln Arlll1jo, que por
dllilS Vewr tinha olTcrecido a sua denlição do 'nrgo ue Illillistro seere
tari ) de Estadu tios negocias estrangeiros e da gllerril, se 3 'U o o COII elho
li' Estudo Ilouvesse de votar o sequl'stro, cedeu a isto, e se expedio a
ordeln de 8 de Novembro, para se tomur a rol a fazendas, c fazer uma
relil~iio rlilS pessoas,que e lives em ailldil m Portugill, subdilos d S. M.
Brilanllica. E se milnJoll por clubaixador extrauruinilrio ao marquez de
llIoriilll'il, quc jú l'stava 11011\ ndo uesdc 4 de Outubro. O milrquez pllnio
im mcd iatill1lellte, enca rre"'i1Jo de expl icar esta no V;) ol:eorrenciils, ~

neillmur com ellas, e com promessas e dadivfls, se 1'0 se possivel, á indis
posir;iitl cio gabinete [ram:ez contra Portugal. A espitdil de ouro, "'uarneeirla
de brilhantes, que ia pura Nilpuleão regre sou, como reCTressariio outl'()S
pre-entes.que niio farão entreglles.\Jorque uuda se con eguio, D. Lourcuço
de Limil, ficou por doente, Oll dl~r'larou-se doentc, quaudo se via de pa
chado. De tudo isto seguio- e o sauir lord trüngfort, e ir para a esquadra
ingleza,quc se achava em frente do Tejo.

El1ltf:ll·t.o no 'Eejo duas náos lI'ussi&llDOS,e ao RneSlllllO te~ul.o

o conde de Ego; nliwl;tl'O l)orí ugnez a llIesIDmn!ita,
senll sel!O c§pel'ado.

Por este tempo entrarão dUAS náos russianns, e no dia 11 de No
vembro, fi nlmirante Siniavim, eoro cineo embarcações de guerra, devendo
entrar mai quatro nos dins seglJinles. Como era contra os trlltaJo ,en
trarem mais de seis embarcações, reClJSOll- e II entrada de maior numero,
porém o almirantf) declaroll,que lIéio obstante os tratados, como a n eessi
dade tugia, sempre entraria. Quiz lambem conservar a polvora a Lordo, e
tudo se lhe cousentio.

O principe r~gente lhe deu ullc1iencia, IHl qual o receLeu om muita
uruanidade,e bizarrin. Não se duvidou,que e ta visita da e quadra russn,
fossse um eITeito da alliança de Telsil, e que en~ r;onseejuellcia, ella trazia
jntl'lISÕCS hostis,porém,como se ficasse J'ó['n da banu, podia ser um em
buraço a jUl'IIadu projectada, foi por isso, quc so pe1'Jlliuio em grande
contestação, o eutrar corno quizesse, para lião servir de obSla(;u\o, como
sucr.edell.

Por este tempo tambem chegou inesperadamente o conde de E0'3, em
baixildor de Portugal na côrte de Madrid. Veio, como D. Lourollço de
Lima,sem ser c1wmudo, o sem permissão do seu goveroo, Fez as milipres
instancius, e rogutivas, e me mo empreO'flu todos os meios persua ivos, a
que de nenhum modo se viesse para o Brasil. Âsseverava.11 hoa vonlaue do
príncipe da Paz,e a rel:tidão do general BournoDville: empenhou parentes,
e ilmigas; fez proml'ssas,e ameuças; mas nada disso fez mudar, nem al-
terar as resoluções já tornadéls. "

Os ministros diplomaticos de rortllgal, ,"ião sómente as côrtes,onde es-,
tavão acreditados: cuicluvão mais dos interesses deJlus, do que dos do sell
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paiz, 0\1 lIntrs sarriflcllv~o estes, ~ [lql1f'lles .. O presliaio de Napoleão, p(l\li~

dnsllll1 urar a raziil', o por 1'01 pel'lgo [I udelldade duqnclles homens, e sera
nwlbor atlribuir-lIws este erro,do que crimes ml1is nefanuos.

I Icj(l~nte .-tuolc§co, (Iue se tlell!io.· occ~§iãoda I a.,tida
da cô!!-te lun-tuéueza,lta.·&. o Bra§iI~

Ql1anllo se lraelavu em Li uoa de objectos da maior gravidnde, appa
retlJli Ulll illi:idllllle burl~sco, que pelo eu ridículo, Iliio se ILe deu p so'
ülgum: qlle foi, uma beala propalar, que lhe JOra revelado, que o prin
cipe rt.,n-clIlc, niio devia emprehender a viaaem, para o Brasil, porqne a'
jlilo em que se emharc'u se, bavia de Ilaufragar. O prillcipe sou1.Je da
prnlellditla r ·vei"lI;cio da heata : e qUlIndo jiJ uuvia de presadu u impressãu,
qllll lhe ralhúra st.lmcllttlllte desconcerto de icléa , COlltOU o f<lcto a José
E~j'dio, ill:rrsr.C:lIlando, que se di~ia, que li oeala era mn alijo; 110 que
.JII.é Egydio rpspnlldeu: silll, senhor, mas de cerlo,que não lem azas, e
111e?'ecÍlt umas de páo.

Todlls nuvidades e l1e'vanecêriln, sem interromper os pr pamti.
vos da viagem, e tudo VrolOl'to, só se esperüvuo as orden do prill ipe
reg nte.

o lu·;uci De l·e~~l!te dai am.-te a sua "Iiii fi .·ainl.a D.
. a.-i~ ~~ ,-iaO'cl ~ de (uoinc· e • l:Pet I'O, e Gins duas
inianta§, pau'a o I'asil.

o príncipe regente, nüo quercndo fnzcr snhir seus Glhos, sem parLi
cipar a rainha SilO müí, o fez, cltllldo-Ih os motivos, que ii isso o obri
gül'a; e ua ~Jageslade. ouvindo i1llenloment" a expo i~ão do ocontl'ci
malltos, e estado dos nego('ios, circutnsLancins e pareceres, que havião,
respondeu ao ilibo: e luas tias,que ficão aqui fazendo! Ou vamos lodos,
ou não vá ninyuem; como se esc?'{)vett til/ imamcnte para a F1'ança, es
'fIM'e- '() pela 1"Csposla, e segulldu o que vie?' ,dispo?'ás a jornada. I!: desde
este dia parece cerlo, que o prillcipe regente, ficou na tençüo secreta, de
partir para o Brasil, e I'0rando comtudo a ultima extremidade das ne
go 'ía~õcs ; e satisfeito ue scnão effeclllar a viagem ue seu filbo, sem elle;
mn, nada declllrolJ, e tudo foi proseo-uindo ua me ma fÓrma.

ConlilllJtÍrãn pnrtllnto os preJJllrativos, e bem os 'on elhos particulares,
sobre a jornada do príllcipe da Beirn, mas a eltes olJtinuava lambem á
nuo ser uamado Thom3z ~lILouio. Soccn-árão Lodavia as idéas de traição,
que Linhão sun-gericlo no principe regenL', cçmLra este zelo o cODselueiro.
O prílJcipe regente Illnndou dar parecer a dous dezembar"adores Jo é
Antonio cle Oliveirü Leite,de Barros, procuradlll' u cal da junta dos tres
ESlados, e TJlOmaz Ignal;io de Morues Sarmenlo, procurador da real fa
zellda do ultramar, e esle~ ,li s~r~o, que a villP"em cio principe lia Beira,
era conveuiente. Os pürccerc deste t1uus magistrados,mandou o principe
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regente moslrar :l TrlOmllz Antonio, e exigir rospostll por João Diogo ,Ie
Barros. A resposta de Thomnz Antonio dada por escripto, 110 JOesmo ii ISo

tante foi, que já se traetllva de lima decisiio ultima; que n melhor I'ra,
o que tinha dito a rainha, o sabirem lodos, em cOllhccclldo u partido,
que 11 I"rllnf:a tumll\'a: que em um uaquclles papeis, c Ilpollta\'ll o retiro
panl a Ilha Tereeirll, mns qlJl1 lima IIhll, era lfIuitu estreit'l ltabita~;"lo.

Depois IlllllHlou o principe regente ouvir aos IlezembilrgaL1(1res Frllllci~ro

Xavier de Vasconcellos, e Antonio Ribeiro dos Santus, que dis~er;"l(l, C'Jlle
era contra as leis do reino,sahir delle Oprincipe herdeiro da corô:l. Por
este p.arecer se declarou o príncipe regente, porqlle era aqllelle,que n/le
já tinha decrl'lado no seu curaçào, e ficou dissolvida a idétt da viagelll do
príncipe da Beira.

A esperan~a que se tinha concebido da marcha relroarada dns tropas
bespanho\as,tarnbem se desvillleccu depressa; porque no dia immediato,
II cutrada da esquadra russa, chegou il noticia, de que us tropas voILa";1o
outra v~z, e que Junot, com H5 tropas fra~)cezes,se dirigia il Alcillllill'lI. Os
cuidados enlào do governo se uil'igiruo i.Í lima uel'l's<1. O plano fui mUllir
o exerci tu tudo na provincia da Extrcmaduru, cohrilldo a cllpitnl; fllrlilicar

'a praça de Peniche; c provisiollar a de Elvas, fazendo r1efenuer estll pro
vincia. As primeiras oruens,forão expedidas 110 fim tio mez de Setembro ~

e em 29 de Outubro: em :> e 9 de Novembro foruo uatauas,as que se se~

guirão u\timamenlo para a defesa,
O efTeito qlle teve urna destns ultimas ordens, que se expediu ao marquez

de Alorua, governildor do Alemt,:jo, para delellder a sua provilleill, e
observnr o corpo de tropas. que se achava em Alcantara, commandada
}Jelo general Juno!., foi ser a primeira resposta, e a primeira noticia, que
se recebeu dllquella provincia, iJ chegada a Lisboa do o[f\ciul frllflccz Le
cour, ajudante tIe campo cio mesmo .Iunot, dnndo parte, que seu generlll
tinha entrauo em Purlngal. O marquez de Alornu, foi muis laconico, tio
que D. Lourenço de Lima, e o conde de Ega. No dill seguinte ehegou o
jlliz de fÓl'iJ de Abl'í1ntes,a dar parle,que l1S tl'OpilS franceZ'ls já alli fieaviio,
e pouco depois rer.ebeu·se Ullla carla do lTIesmo gellel'Hl JUllol, para O

minislro Antonio de Al'1ll1jO, tIizelldo - Que taes estavào as cabeçqs, que
goverllavào Portugal, que tendo elie entrado Itavião quatro dias. 110 teni
torio porlugue::;, ainda ninguern havia ido enconlra-lo e (altar-llte : se
vinha como i/lim igo, sahissent a bate1'-se com elle; se vinha como amigo,
lhe 1/tandas,w1/t ·vive7·es, 111.L1'a o seu exercito, que lJrecisnva dcUes.

Esta arrogante carla filio leve resposta, mas expedirão·se logo ordclls,
1I0S magistrados ue Salltarém, Tholllar, e Olltl'ilS terrus, para qlle dessem
quarteis 115 Iropas fr/lll(;t~zas; e ao lI1arquez tle Alol'll3, para que trll11lsse
1IS troras francezas, e ltespallholas, como Ilmigas, cou a que, elle já razilt,
t'fllando ilS ordens el'iio para as observar e combaler. EslllS onlons foriio
datadas do dia 25 de Novembro, cm qllo chegou II carla du Junot, esel'iptu
á Antonio de ArHujo. A' este tempo, lilllia o príncipe regellte IO!llado já
t1dlllitivaml!nte iI sua resolurào..

No dia 23 em que chegou ~ primeira noLiciil,dc terem enlrado as tropas
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frlll1CeZ3S no territnria porluguez, convocou-se o conselho de Estado, e

então lodos se eonvenc(}riio, sem mais observação,e nem escrllpulos, qu~

quem entrava l;lo sem ceremonin na casa alheia, niio viulw com lenl:ão
rle ser governadoo Junot, ao entrnr em Portugal em 17 de NlIvembro pro
c1arnnu, e só se sonbe da proclamação em Lisboa, no dia 4 de Dezembro,
rlor correr impressa.

Em vista de ludo islO,O perigo era eminen~e,a hora extrema,e a ndulaçiio
dos lIulicos sem proveito: o conselho votou unanimemente pclil retirada do
princilJe regente para o Brilsil,serviudo-se da esquadra,que se tillha apromp
lildo, para seu filho; lIào se dar molivo algum pnra romperem as !JOsti
lidntles; e illudir assim, ou as idéas de 5urpreuendercm o soberano, ou
o pretexto dllllma conquista. O príncipe regente decidiu imOlediatamcote,
c assill1 o participou n rainha sua "mfli, c a sua mulher. O marquez de
Bellas)foi incumbido de reuigir o decreto, c instrucções, para a regellcill,
que havia de ficar governando o reino, o qual foi 8ssignado no dia ~~6

de Novembro (1) proximo da occllsião,em que o principe regente entrqu

(1) Tl'lldo procurado. pOI" lodos os meios posslveis. conservar a nrulralidade, ele..
que até agora tem gozado os mens tinis e amados vassallos, e ap,ozar d'l ler ex hanrido
o IIH'U real erario. c de todos os mais sacrilicios, a lJue me tenho sugcilado, ch~galldo

ao excesso de f,'char os florlos dos meus r'~illos aos "nssallos do meu amigo e leal al
liatlo o ('('i da Grã- !lrclallha, expolldo OcOnlm'.!rcio de lIleus vas~allus a 10lal ruina, e
a solfi'cr por esle motivo gl'i\\"e prr.jnizo II0S rendillll.'lllOS da minha corôa: wjo que
ptolo interior do meu rcino marchão tropas do imperador dos francezes c rci da l!alin,
li qnf'lIl eu me havia unido no Continenle, na persuasão rlc nllo ser mais iOI\uictado;
e qne as mesllIas se dirigrnl a csta capilal: e (Juerl~udo cu cvitar as fUIIl'stas conse
()1Hlnciils, (IUC se I,odem segui!° de nllla c1efe1.a, qne seria mais nodva que pl"ovellosa,
II 'rviudo só de derr,lI11ar silllgue em prejuizo da hUlllanirlade, c rapaz de accl'ndr'r mais
iI llissenção de limas tropas, que tt'nI tr/lusitado por este l"('lno, com o anlltlllcio «
promessa dc não comme.UI'rem a menor hostilidade; conhecendo igualmp.IIIC, que ellas
Sl\ dirigem muito particularmenle conlra a minha real pcssoa. e que os meus leaes "as
Sill10s serão menos inquielados, ausenlaudo-me cu deste reino: lenho resolvirlo, cm
hcndido dus meus va~sallo5, passar crlO} a rainha minha senhora e nllli, e com
Ioda a real familia, para os ESlados da Amcrlca, e estabelecer-mI' na cidilde do IU(l
de Janeiro, até li paz geral. E cousilleraudo mais quanto COlllél1l deixar o governo
dl\~les reinos nalfllella ordem, que cnmpre ao bem delles c de mcus povos, como cousa
a que Ião esscnciahuenle estou obrigado. Tendo nislo Iodas as considerações, qlH~ em
tal caso me sao presentl's: sou servido nomCar, para na minha anscnciil gO"ernart'Ol,
c regerem estes mens reinos, o luarquez de Abl'iintc~, meu muito amado e prcsado
primo; Francj~co da Cunha dc ~lcnezcs, tencnte-gl'lieral dos mens excrcilo~; o prln
dpal Castro, do meu consl'lho e re~l'dor das jnstiçêl~ i Pedro de i\lello Breyner. do meu
con~elho, <Iue servirá de presidente do meu real prario, na faha e impedimento de Luiz:
de \'·asconcelios c Sonzil, que se acha lmpos~ibililado com as suas molestias; O. Fran
cisco de !\oronha, lel\enll'-~encral dos ml'us exercitos,e presidenle da mesa da cons
delicia e ordens; e lia faha de qualquer dt'lie~ o conde mOllteiro- mór, que tenho 010
nIcado pl"esidconte do senado da camara, com a assislencia dos dons secreta rios, o conde
de S.,Ulllaio, c em St'lllllgar U. Miguel Pcn'i!°a Forjaz, P. do dczembargador do paço e
mcu procurador da corOa, João Antonio Salter de Mendonça, pela grande confiança,
que de tod!)~ cllea lenho, c larga expcriencia quc elles lem tido das COUSilS do mesmo
governo.; lendo por cerio que os meus reinos e povos serão governados e regidos por
maneira que a minha cunscil'nda seja desencllrregada; c elles govel'lladorcs cumpdlQ
iUleiramentc ii SUiI olHigaçãv, ewquauto Deos [lermillir quc eu esteja ílusenle de~ta
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no sua ('nrroa~em pnr[l ir emb,lrcnr, que r:i, [I que o,l,1v[l dudi1 pnra
chegar o fnmilia renl, que nlé esse dia pcrmanecin 110 pulacio da AjllUil.

Os dias 24, 25 e.6 fonio ° destinados,pora, e nproml'Wrcm II (',.iélll()~,

nomeados á acompalllJi.lrem n família real. j~xp dio-se pnrn é1 cidade dI)
1'orlo,oruolO aos clllpregndos pllblicos,que quize sem passar para u Bru 'il,
o poder, rn fazer, arolOpünlwlIdo o I,rillcipc r('<Tenle.

A.os de Li IlOa, nurirào-se os portalós do lIavios da e~q ladra intli lillc
tilmenla, onde os de peior cOlldi~à(), for,io os prilllciro, á sul irelll 'OIl1 as
slIns fmnilius, pnro tlllllill'lm ]ugnr. N'ssos lres dias ilpl'Ol11plúriio- e ilS

núos' iUedu;;a, e llIarl-iln de F1'cita,~, servindo p,lI'él i~so a equipngcm dn
núo Vasco da Gama,que linha vindo do Estreito de Gibrallill', um precisiio
de concerto.

A confusiio foi Inl, qne expedinrla-sc 11m ovi-o, pelo milli-lerio (la ma
rillhn, ao uscal do erario, Thomaz Anlonio de Villanol'a Porlu"nl, IHlI'il
receb'r dinheiro do me mo era rio, e fornecer Coam olle, o que prOl'iSil se
as náos da esquaura" sle, recebeu o dito aviso, cm Dez '1lIbro do "ilHO

capil<ll, adminislrandn a jllstiça com imparcialidade, di~lrihninllo o~ prcmios l' ca~tig'ns

confurme os l11er>cil1ll~nll)S dl~ cada 11111. O,~ I11CSI110~ guvernadores (I If'nh;io a~SII11 1'11

lpnclido e cumpr~o na fórlJla sobreclila, f: na conforlllidadl' das inslrnc~lies, '11Ie sf'r~o

com este decrf'tu por mim assignaclas; e far~o as parlicipnc;<3cs necl'sS,lrias a~ r"p<lf' Ii 
ções compelentes. l'aladu de Nos'a S':nhora da I\jlle[n '111 ~6 de ovemhro de 1307.

Com a rnlJrica do prindp'~ nosso '('nhor.

INSTRUCÇÜES A Q Il SE REFERE o REAL DECRIlTO Dll 26 UE NOVIlJlUlIO tm 1807,

Os gO\'l'rnadorcs, qlle honve por bl'ln nOllll'ar ppl0 l11eu real det:rf'lO da dala dl'sla~.

para na minha ansellcia :,:overn<lrflm estes reinos,deverãll pn>slar ujllralllenlo do ('sly1o
"nas l11ãos do ci1l'deal palriarcha,C cllidarúõ com todo o desvelo, I'ig-iianda e ilclhidadl',

na arlrninbtraçiil' da jll, liça, dislribllindo-a imparcialmellle; e COnSl!l'nlllllu eUI ri
gorosa ousel'l'anda as I 'is d 'slc reino.

Gnardarúõ aos madona S LOdos os privil"l,ios, qlle por mim e [leio senhores ,eis
I11I'IIS antecessores se achüo concl'didos

Decidil'áü ú plnralidade (]I' 1'010s as consulla<, que pr~los rl'spl'l:lil'OS IriiJnnal's 1111'S
for '111 aprl'sl'nladas, re"llIalldo-sc srlllprp. }lpias lei:> e coslllml'S do rl'illO,

l'rorcl'~o os In~ares fie lell'as, e us ollidus de jusliça c f"zcnrla na fórllla alé ag-ora
por mim pralic3t1a.

Guid,rrúõ em c\cfend l' as pessoas e bens dos ml'ns Irars ras allos, c.scolhendo para
os empregos militares tlS que dclles se cunllt'c r serelll benl'nl rilUs.

'L'rucllrarúõ, qnanlo po, sil'cl f"r, conservar ('1'11 paz cslt, rei/lo; e qne as lropa, do
imperador dos francczcs c rei da Ilalia,s jão uem aqnal leiada~, c a:~islidas dI' !lido Cl"C
lhes fOI' preciso, e/llquanlo se deli"l'relll 1I('slc reino, \'ilit/ldo IOdu c qllalqller i/lslIllO,
'(jlle se possa perpetrar, c casLi~ando-o rig-orosamenlf', qllalldo aconll' ';1: COII"'I'I'illldo
scmpre a boa harhlOllia, que se dl'\'(\ pralic,lI' COI1l us xcrciLOS das Ilações, c nl as
qUill'S no' achamos unidos no Conlinf'nl .

Quando sllcceda, por qualquf~r Illodo, faltar al"lllll elos dilos gOI'(,l'Iladort'" I'ie~eriíii

:I pluralidade de I'IJtOS quem lhe snccedil. Confio IllnilO ria SlIil honra e I'iriudl', Que us
mCUS povo não solTrerúõ illcol11moc\o na millha alls"ncia; qrll', perlllillin<iu i) 0\ qne
volle a esles IllI'US rcillos com ul'elidiul', ('nCOnlr~ lodos conlenLl's e sa1isf,'ilo~, rei
nando sempre enlre dl<'s a boa orckm e Lranqllil1idtt(lr, que deve haver cln I'assttllus,
<Juc I~o t1i~no: se lc'm feilo cio mcn palernal cuidttdo,

Palado u.e.'u 'sa Senhura da \jlllla cm 2G ele ~uI'clllbro elc 1807.-Plu~t:lPE,
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sorruiote, vindo de Lisboa, já estando no Uio de Jan ,iro. Oulra prova
aillda mais curiosa <.1a eonrllsào em que tudo se acbava, é o avise) do
marquez de Vagos (1) estribeiro-mór, e eripto em liugungem rudc', já
de banjo da náo em que e a bava á partir, dirigido a Joaquim da Costa
e Silva, afim de que e~le fretasse um biate (2), á conduzir pélra o
Brasil, as carroar'cns e élrreíos da casa real, devendo para isso,pedir di
11heiro empre tado no barilo de Quiotella, ou ao negociante Band,~ira, e
pelo que o barão declara, que não cumprio aquella ordem, I 01' falta de
tempo (3).

No dia 27, antes do meio dia, embarcou-se á familia real: o principe
regente deu beijnmiio no caes de Belém, antes de ernbarc;ar. Acharão-sQ.
nesse dia a bordo os conselheiros de E. tndo, os grandes, que forilo no
meados, para o ervi~o da familia reid; os creados nomeados para a
viagem, e alguma ontras pe suas,que tiverão ordem panl embarcar_

A esquildra se sobrecarregou de lTellte, porque quasi todo conuuzião
as suns familia : a tropa que acompnnbou foi ó a ua llJariuha, pois
toda 8 brigaua se ill:llilva a bordo, cOllstante de mil e seisc:entos bomells,
pouco mais ou mOIlOS, De riql1 zas, O prin"ipe regente 6 milodOll em
barcar o cofre dos diamantos, e o thesouro da copolla rel1l. Todus o cofres
publicas, ficarão conlinuando os seus pagamentus, Quanto aos int1ivit1uos

(1) Este marqn"z de Vagos, que fel r. assi~non esta ppça de eJorl"l'ncia grammalieal
e ortogrnphiea, era tenelllc-ocncral, eOIl. clheiro de gnrrra, e estribeiro-mór, ele. r>o
lHo de Janeiro foi commandanle ela~ arlUa~, c eril cUII5nllildo em muitos IH'godus! ! r
As idéas que linha dc marinha, pelu que se \'ê dcsll~ . En liso, erâo 1'l'lati\'a~ a lIal'('
gação do Tejo eom o Algarvcs, aliás não mandaria frelar nm hialC', para tran, portar
as carrollgl~ns, e arreio' da casa real pai a o Brasil. 'em a escolilha tio hiatc tiuha
sufJici 'nda para dar pas agem as carroagens. e nem a distanda e a largura do Ol:eauo
perlllitlião,~I'1l1 gr,'lldc perigo o Iransportl', para o Hio de Janeiro.

(2) Le alldo a preselll;ade ".A.H,·al o prindpe regente lUen cultol',a partidpaçrio que
V. S. me diri rio rclali va as carroagen, elo IllC 1110 que se acltão ainda pal'a emharrar,
é o mesmo senhor servido ordenar qne V, S. fa~a a frrlar um hiale ou oulr: ';l1al
qncr embarcação da praça, e qne nesta fa~a os transportcs de tndo qne iliuda sr. acha
por cmharCilr,diri<rindo se a Joaquim I'edro QuilHella, 011 au 13and.·ira,lla parte do lIIes
mo senhor, para que estes haJão til' preslar"se com o dinheiro I1cccssario para e:lt' lim
não /'squeeclldo a V. '. a !Jaller lempo de fazer embarcar lambem alg-ll1na' srllas de
cavallo' para eslado.-Deos gnarde a V. . Uordo da niío Prineipe /leal, 29 de '0

"embro de 1807.-A1arquc::: de Vagos-l\uno da ill'a 'fello,-Sr. Joaquim da CO~la
c Silva. .

(3) Por e ta POI' mim assi~nada,faço certo para cún tal' aonde cOI1Yier,qne no dia 29
de 'ol'cmbro de 1807 leio ii esta minila casa o 111m, SI', Joaquim tia CO·til e Silva: e
)lclo mesmo senhor IJle foi mostrado o ii vi '0, em que o Exm. Sr. marquaz de Vago,
IIle ord,'naya em nome de S. ti. 11 'al,qne fretasse navio em qne podes:e tran portar-se
o trem das cavallariccs reaes,ao mc 1110 tempo exigio de mim o dinheiro para i. so ne
ces 'ario ; ao que mc facilitei com ii mesma promplidão, e "onladll,coIll que clllpre me
prestei para o srrviço de,. i\ .. Heal, o 1III'Iilor de todo o principe ; não tendo exe·
cução a dita ordem, e a IJlin!la [lrOl11pliclão, pela impossibilidade que con litnirão a
falta de embarcações; a illllllcdiilla ent 'la das tropas francezas; II o con. eqncnlc im
pe~imelllo da sahida deste porto. Passo na verdade todo o referido, e para certeza me
asslllo. LisbOa 17 de Abril d' lo0g.-Barão de Qt,intcUa.

8
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particulares, a insiuuação que havia era, de senão lralat ue n1udunça de
tra les,e sim ue peg oas.

1\0 dia 28 malldoll o principe re l1enle saber se todos os navios estavão
promptos: os (~OmnHlnlJantes <.lerão I1ma relação milito pequena, e qllnsi
insignificante do que fallava a bordo ue cada um dcllcs,ao que o príncipe
regeute manJou prover, expedindo-se naquelJe mesmo dia um decreto
assignado a borJo da nilO Principe /leal, pelo qual o mesmo senhor or
denou a Luiz de Vilsconcellos e ouza, presidente do real erario, que
entregasse a 'l'bomaz Antonio de Villanova Portugal, a quantiu que po
desse apromptnr, sem perda de tempo, fosse extrahida dos cofres do
real era rio, a titulo de emprestimo aos negociantes. ou ás corporações
que tivessem dinheiro, afim de ser npplicada sem demorn, no abnsteci
mento final da esquadra. A Tbomaz Antonio expedio o visconde de Anadia
o dito decreto. com um n"iso por elle assignado naqllelle me mo uio, e
f). bordo dll mesma náo PTincipe lleal,pnra que o fosse levar 00 presidente
do real, erario, e com (IS som mas que recebesse, désse logo cumprimento
ás disposições do mencionado decrelo, de accordo com José Joaquim de
Azevedo, e o intendente dos armazens, JalJuario Antonio Lopes da Silva.
Tal era porém a perturbaçiiEl em que tudo andava naqnelles ultimos ex
tremosos momelltos, qlle ueste aviso, e daquelle qecreto Thomaz Antonio
só teve noticia quondo os recebeu, vindos pelo correio geral no dia 11
de Dezembro de 1808. Tbomaz Antonio os entregou ao visconde de
Anadia (1).

(1) o principe reg~nte nosso senhor é servido,qne V. S. vá immecliatamente entregar
o decreto incluso, e 'lue as som mas que em virtude delle receber, as empregue logo e
101(0 de accordo com Joaqnim Jos~ de Azevedo, e o intendente dos armazcns Jalluilrio
Antonio Lopes da Sill'a,~m todos aquclles generos nect'ssarlos para o Iinal, l' completo
abastecimento da esqllilrlra que está a partir. Deo~ ~uarde a V. S.-Bordo da náo
Príncipe lleal, 28 de Novembro de 1807,-Vilconde de ÂlIadia.- SI'. Thomaz
Antonio de Villauol'a Portugal.

DECRETO.

Lniz de Vasconcel1os e Souza, presidente do meu real Erario, ordene ao thesoureil'o
mór llcllc,que entregue a Thomaz Autonio til' VlIlaoova Portngal a quantia que podeI'
aprolllptar sem perda de tl~llIpo. extrahida dos cofres do mesmo eml'io, seja a titulo
de empreslimo aos negociantes,ou a corporações qne possão tel' dinheiro, afim dp. se
rem applil'ados quanto antes ao abastedmcllto Iinat das n<los da i\linha armada real;
que estão a sallir. E com seu conhecimento de recibo,se levará em dcspt,za ao referido
thesourciro-mór a mencionada quantia, não obstante quaesquer Ms, I' gimentos, ou
disposições em contrario. Hordo da náo Príncipe lleal,em 28 de Novembro de 1807.

Com a rubrica do Principe rt'gl!nte nosso scnhor."'o B. Este aviso e decreto me veio ser entregue no 1110 de Janeiro no dia 11 de De
zembro de 1.808,conduzitlo pela fragata que trouxe 08 primeiros despachos da regcn
cia j e o recebi do correio geral, pois foi fluando :ive noticia disto. E o fui entregar ao
SI'. visconde de Anadia,pelo não podcr já executar.-Villallova Portugal.

RELAÇÃO QUE VINHA IriCLUIDA COM O AVISO ANTECEDENTE.

Rainha de Portugal. • •
Jlrag«ta 111 i1lcrVCt • • •

Prt'císa 27 toneis de agua,pois os tem vaBios.
Tem só ~esseula toneis de agua.
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l\Jandou-se lirar das forlalezas, que plldiüo oITenJer ii sübida das cm
})urcações,f)ue querião acompanhar a S. A. Beal, 11 polvol'll, filie lil'HSSIW1,
e bouvorão algumas outras disposi~õi:js. e Sé mesmo dia, foi nomeado
D. Frallci co da Cllnha, para secretario du repartição dos uegocios es
lrangeiros,na rectencia de Lisboa.

Esperava-se já o moml'nto de partir, fJne parecia ouviuoso, porque o
tempo estava chuvoso, e o vento soprava rijo hl\\'ia dias,pelo lado do sul.

Continuamente chegavào as partes du !llürcha, qne ll'llZia o exercito
francez, e por fim a 1I11ticia de ttlrem veneiuo a di menldade da passagem
do rio Zezere, eostarem no embaraço dos campos de Santnrem no dia 21
a noite; quo ficllvão no ClIrtaxo no dia 28; esperava-se por conseq uencia,
ql18 no dia 29 ou 30 estivessem ao pé da capital. I~slas noticias augmen
taviio o susto,e consternava a lodos,f)ue vião estar chegado o momento da
partida da familia real pilra o Brasil; ou ue enlreter o general Jllnol, até
que chegas e e e momento supremo; e como IIiI casos em llue a incerteza
é mais cruel do que a realidade, deu-se ordem a partir.

Nesse dia 28 houve ainda outro gnlllde susto de perigo, porque fl es
qutldra ingleza tinha ordAm de principiar a bloqueiar o Tejo. Lord
Slrangfort, já estava a bordo uella, quando no dia 26 veio a citladc rlH
Lisboa,em um parlamentorio; teve logo audiencia do principe rectentl', e
achou todas as ordens dadas, para o embarqlle da f;,milia 1'('a1no dia :I~

guinte; e isto nüo obstante, e depois do embarCJue elTectuaJo, qualldo ~Ó

se cxperava O momento de levantar ferros, ler venlo favoravel, foi alie ii

noite, do mesmo dia 28 a bordo Ja não iJ:Jeduza, onde estava o ministro
Antonio de Araujo, e entrou a propor-lhe c(1ndi~'ões interesseira. ,e insllp·
portaveis, debaixo das qunes Sidiney Smith, COllllTIandante uo bloqueio
consentiria na sabida da côrte portugueza para o Brasil.

Uma destas condições em a aberlttra dos portos do B1'aSt'l, a conco/'
rencia livre e 1"ese'r'IJada a lnglaterTa, marcando-lhe desde logo, uma
tm'i{a de di1'eitos insignificante5 ; e até,que um do pm·tos do BmsiL !eme
logo ent1'eg1l a Inglatel-ra.

Antonio de Araujo em vista de semelhante exigcncia,perdeu li paciencia :

Golphinho.

Conde 11enriqlle.

(mnia. •
Vingallça. •
P'I'illcipe Real

Voador. . •
Principe do Brasil.

Tem 21 toneis d'l ngna vusios: pl'ecf~a de
LJolica qne niic, 'em.

Tem fi luneis vasius, falt;10 lJoticus.gallillhas,
e lenha.

Falta Irnha.
];a ila al)na r lrlllla.
l'recisa nma blllka, ~allillhas. cabo. cha. 20

loncis de 'ilgUiI,1l1 '1'1illl c a linha da barca,e
trnha.

Faltão trcs loncis dr a:w<t.
falta azeite, ccra, caho, 30 loneis de a!;ua, e

lenha, linha <tu barca.

1'1. R. Não fallara c.la relação nas mais emlJal'ca~Õrs.Sl'is I'icriio; ql1~ forão;
lJIedusa-D. João de Castro-:l1 art1m de 1"reitas-AIJ'Glls0,
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~"';;'-&oUIol°'l'TT)rOll n lord Slrangfort, n rarla ue S. M. llritannicn ; os oflki0S UO sell
minislr(l sobre f'sla vingem; a cnnslnncin do prineipc rrg llle sobre os se
qUI~.lros; a hoa fé com que linhn seguido a ncgocinr,i"lo: que eria lima
pq'Odin, se naqllelle momento supremo .rle levfllll:u ancoras e desdiziào;
e se eriio :Jquellas as illslrLlc~ões dos mini-lros de Jorge UI, elle nborrecia
tnns mini.lros.

Lurd Str:Jngfort, rlrpois de trocar outrns plllnvras iO llalmente cnloro as,
com Anlonio rle Amlljo, concluill dizendo com serenidatle: como a viagem
é prtra o Bt'asil, eslamos lodos conformes.

Antonio de Arnlljo arabantlo assim ii conferencin, não deu parle rlella
[10 prineipe regente: e sucredenclo mudar O lempo por volla da meia noite,
e alllilnhecer o dia 29 bel lo, e soprnntlo o vento nordesle, o priocire
reOlmle milndou levanlar (erros, enlre sele, e oito horas da manhã; e totla
a esquadra o seguia (1).

(1) ! f'squadra que ~onduzia a fnmilia real portugueza, compunha-se das náos
'l:> Principe Real. dr. 8ó peças, coml1l?ndada pelo capilão de mar p gnena Fran

c;s,'o ,Jo~é elo Cilnlo C:a~lro e ~Iilscarenlias, em cujo bordu \'inlião ii rainha n. ,\Iaria I,
o prindpp rf'~('nlf', os principes n. I edro, n. lignel. I) infante de llespilnha.

2" lU arlim de Freitas, de 6ú peça, commandada pelo capilãu de llIar e guerra
D. ~Iilnopl de M,·n"zps.

3" P1'inc'iJle do IJ1"Iuil, de 7lt peças, cOll1lllalldada pelo capilão de mal' e guerra
Fl'alld. t;.u /1<, Borja Sal"ma Cal' ão.

4" D. v'oão ele Cash'o, de 7lt peças commandada pelo capitão de mar e guerra D.
!\lilnoel João dll Locio.

5" D. HenriqltC, de 7lt peças, comll1andada pelo capitão de mar e guerra .lo é.
Mólria de i\lnlclL!a.

li" .dllimso de Albuqum'que, de 611 peças, cOllllllanllada pelo capitão de mal' e guerra
Jgnilcio ria Cosia QninlPlla.

7:> Rainha de Portugal, àe 7lt peças, com mandada pelo capitão de mal' e guerra
l,'rancbco ~Iilnoel de Souto-Maior.

8" .IIIedu::a, de 74 peças, commandada pelo capilão de mal' e guerra Henrique da
Fouseca Souza Prego.

FRAGATAS.

!ia j\f inen:a, de lI!J peças, commaudada pelo capilão de mar e guelT:! Rodrigo José
Ferreira Lubo.

10. Um'R'ifl" de 32 ppças, commandada pelo capilão rle fragala [,. João :\JanoeJ.
11. Golphinho, de 36 peça', cOll1mandada pelo capitão de frala Luiz da Cunha

l\Joreira.
12. 1 hetis, em qn~lidade de lranspol'!e com a uchada.
Esla esquadra era cOlllmandada pelo chefe tle esquadra ~Janoel da Cunha Soulo-~Iaior.

Foi ~<,gnida do brigues.
1" Lebre, rle 22 peças.
20 r'oadar. de 22 peças.
::P Vingança, de 20 peças.

Escuna.
1" Carioca, de 12 peças: e de mui lOS na\'ios mercantes.

'Da~ nflos inglezas.
1" London.
2:> M alborough.
30 jU ollarcha, sob o commando do commodore 1\1oore.
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A náo JjJed1/::a, c Martim de Freitas, que eslavão ancoradas ao pé da
esquadra russa, uma 10"l1a ilcima donde a r. quadra portugueza estava
funtleatln, pus árão no longe dell3, que estavu eSpeClac.lora desle "Tande
Sllccesso, c]ue sillvando a fUl11ilin real de uma crise, que se anlolhava pe
rigosa. veio ilJfiuir "randemente nos destinos da Eurupa, c lambem nos
do Brasil.

A familia I'eal 8io.'tugft eza § JIC tie LisJloa no (lia 29
de owem!tJl'o de:l fJ, e clleãft i 2~ tlc Janeh'o de
:l a cic1a(le da Da aia,

Um principe sem p~r, príncipe egregio,
.....

Hl'novo de Dragança immarcecircl,
l'rodul:to th~ I'alor, denodo, e hrio,
Qur. 11f10 couhe l'm (\ous mundo" velho, e noro
Onde foi tran~plantar ~crplro mai~ amplo,
E (i'onde ao longe rê,quanto é ~ó hrllil,
:"e hei la é inda ao louge, a guerra r.norme,
A guerra, tlur erit n, ~l'm receia-Ia,
Sanaue temendo só d'um povo excelso,
Que para tl'Íumphar, para I'l:mil·-se
D'hospedes truculento, chefe e~ctlSa I...

(SANTO E SILVA - Brasileida) r.ant. 'lo)

odia 29 de Novembro de 1807,foi o marcauo pela DIVINA PI\OvmE~CIA

para o Sr. D. J050, principe r cyellle, pÔr em ox.ecução o (lollsamento de
alguns eminenles e ladi las porlnguezes que fermelltilvü a mAis de dous
seculos, lransferindo a séue da monarcl!ia para o 3.bençoado continente

Todos c tI', ~\'io" fnndcárflo na bahia do Rio de Janeiro, un, ilpÓ ontros, em cur
lis~imn: inLCI'I,t1lo'. AndaI/a por trinta mil o I1nl11erO das pes~oa, de an bos O' sexos,
e de todas as idatlr~ que l'1les conduzirão, incluindo as tripolações da~ n;\os inf{lczas,
que al:ompélnh:ínio a esquadra porlllgucza para O Brasil. 1':' I:ousa nota I/el e digna de
J'epill'O, que 1'11I IImil cidade colonial, como entüo era o Hio de .1,.neiro, Iion\'e~se vivcres
para Ilm augmenlO de populaçflo Ião consideral'c!,c [eilO de irnprovi o. !'ia llio de Ja
neiro com ('SIC allgmento de popnlaçflo feito de 11m (lia para oulro,não se sentio falia
de gencros alimcnLido~, c ncm os preço~ subirüo. fi. carnl~ verde I:on 'ervon-se a 25 r~.

,I lihra, e os mais ~eneros sl'gnirão a sua proporção. Houre grantle abuudaucia de
fruttas; e ~ómenlc o qnll se s('nlio (oi a cscas cz d' habitações.

Os alnguei~ II os malerial'~. bem (:01110 os iornac~. quI' cnlflo erflô diminntos, subirflo
rasoavelmente dI' preço. Um oflkial de pedreiro que alé enlão ganhal'a 2001's. diario.,
cm pOIlCO tempo vcncia já liDO rs. Toda a mão de obra 1'01 nbindo nesta mesma
proporção. .

Compare-se o estado des~es tempos (.. lIzes do Rio de .Taneiro,com o que se obSllrva
(I~ora ! I O monopolio,illilorisado pelos poder s do E~lado, à ll('nlllil11as proridellcias
cm bem da sociedade, fez que um ~ugeito comparando os tempos pa ,ad(ls com o que
via, exclamou: ';U tenho saudadcs do Rio de Janeiro,. e outro ilmigollie fazrndo
spn\ir que clle niio esta\,a ('m oulra parle que na cidadl'.p rque suspiral'a; respondeu
dle - eu não estou 110 Rio dc Janciro, eu eslou na c6rte.
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brasiloiro. O dia amnnheceu risonho, prenunciando a fUllJftl li!>crumle <1n
Brasil, e animalldo a sabida da realeza das terras ue Portuoal; porém a
capital do reino vesti/l-se de luto pela orphandade em que ficava, c mesmo,
pelo presentimellto das mudan~as politicas, que naturalmente e uari50,
com a transmutação da casa real portugueza, pani II regiões do Brasil.

Ao passo que o horisotll.e de Portugal so intrestof'Íll, Umtl aurora de
luz despontava sobre o horisonte da America do Sul, c a medida que nlli
se escurecia, a do Brasil mais radiante se mo travll, porqufl nella vinha
o sol da lilJeruaue. Tres seculos se bavião revolvido sobre os ferros que
pesílviio nos pulsos do Brasil, e já sendo tempo de fnais pllra a viu a bu
milhante de um opprimido, DEOs, Unico Arbitro dos destinos dos po\'os,
terminou 11 opprcssão, dandu ao Urasil inexperadamente a desejada liber
dade, sendo essa a maior gloria do reinado do Sr. D, Joào 'I, de gruta
recordação.

Se os portuguezc tivessem comprehendido os seus verdadeiros inte
resses,. e niio fossem exeilados pelo egoísmo ma I entend iria, niio ler ião
experimentado llS vicissitudes porque tl'm passado, e ser;u hoje o imperio
portuguez, um dos maiores do munCio.

Como dissemos, o dia da partida amanheceu risonho, e u náo Prin
c1'pe Regente, onde se embartára i.I rainba D. Milria I, o príncipe re
gente, e seus filhos, subindo do ancoradouro, foi ueOlandar a capitllnea
iogleza, donde lhe fizerão todos os cortejl)S, lanlo O almirante Sirln y
Smith, comI) o ministro tord Strilngfort. (1) Foi comprimenlada ii lIáo
Principe Real pelas esquadras portuglleza, e ingleu por volta do meio
dia; e ás l~ boras da larde, em que entrárào li fozer-se ao mólr, já com
receio, por ter mudado o lempo, e tornando-se o "culo ue travessía,
seguio-se UnlU tormenta nos dous dias iml1ledialos dispcr anuo-se á es
quadril, a qnul só se pôde reunir no terceiro dill, em que furão a falia
á receber ordens do principe regente.

Oalmirante inglez,deú entiio muitos soccorros a esquadra portuguezil ;
e uestacou quatro náos para acompanhilr II filmilia fl'al, e rll;lllas recebeu
l\Iuitas pessoas daquellas náos portuguezas,que vinhão mais sobrecarre
gacl;ls ue gente.

Deu-se por ponlo de reunião as Ilhas de Sllnliilgo. De lacou-se pi.lru a
Bilhia a n{1O 1Jledltza, em cujo bordo se llchavão Antollio de Arilujo; José'
Eg-ydio,c TbC1JllaZ Antouio. (1) Asmaisseguirão a sua viagem (2),sobrevilluo

(I) Thol11az t\nlonio quando r~cehell a ordem do pl'iudpe rrgenie para l~lllbarcar,

foi COlll tania prl'ssa, que apenas pôde arrumar alouma roupa em um sacco e partir.
('2) L/lrd Slran~ford participa a Caning, a partida di\ família I'i'a\ para o Brasil :
SI-;SHun.-'J'cnhu a honra de anI1l1nCÍilr-\'os, que o Jlríncipe r('~enle de Porlugal ef

feiluou ii sua sahia e llIagnaninlil r solução de se relirar de UUI reino, qne não podia
consel'\'ar por mais tcmpo, senão rc/lnzindo-se a vassallo da França, c quc . A. lIeal,
c familia, acompanhado pela maior parte dos sens navio,; de guerra, e pur grande mul
tidOu de sells lieis vass,lilos,e adlJcrcnles, partio 111l.i(~ de Lisboa, e 'C acha em c<lminlJ()
para o Brasil, debaixo lia escolta de IIlllll CSlJuadra ingleza.

Este grande e IIlcllwr<lvel aconlecimento se não deve allrlhllil' sómenlc ao S\lsto re-
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na noire uo dia 11 de Dezcmbro olltr(l grande tormenfa, que as dispersou
lodns, eSlando na allura da Ilha da Maueira.; e depois dislo o lempo foi cons
tantemente favoravel. A.não Principe Real em que vinuão o principo regente,
sua m,ií e filbos, foi sempre acompanhada pela frag{lla Umnia,e por uma
náo ingleza, juntando-se depois a não Alfonso de Albuquerque, em que
vinlltl II prince:l1I D. Carlota; chegando todas a altura da Bahia, mandou
-o príncipe regente demandar a cidade, sendo vista a esquadra no dia
21 de Janeiro de 1808, e fundeando no dia 22 pelas II horas da
manhã.

'A não jJileduza, com a tormenl[l do dia 11 de Dezembro, ficou uesarvo
raua,e arribou a Pernambuco, e dalli partia para a Bahia, chegando a 19
de Fevereiro, e depois acompanhou n S. A. neal paru a Rio de Janeiro.

"pentino, excitado pela llr"s~nça de um ex~rcito francez dentro dos limitcs de Portugal.
Foi sim islO o resulta:lo {;Cnuino do systema constante eh: conliauça e mod(~ração, adop
l<1do por Sua Ma~('st<1dc a re~peito deste paiz; e por cuio resnlt<1do fillall'u me Linba
de certo modo feito responsavel ; e que em obcdit'nr.ia a' "ossas instrucções, continuei
sempre a suppOrlar uniformemenre, até debaixo de circumstancias, que mais tendião
·a d(·sauimar.

Eu rp.presc"ntr.i, por muitas vczes, e mlli <Iislinctamentll, ii côrte de Lisboa; que,
convincio S. ~l. {'m não re.-entÍl'-sr. da exclusão do commercio brilann1co dos portos de
.Porlll!(ul, hal'ia S. M. exhu'nrido toelos os meio ete solfrimenlo; que fazendo esta cem
ccssãu iÍs cjrclIlllstaucias pecnllares da sillmção do lJrill'"ipe regente. S. 1\1. tinha feito
tudo qnanto a amizade, e a lembrança de urna antil)a alliauça podia com justiça re
querer; porém que um simples passo além ela linha de hostilidade modificada, em
(ju(J se convinha com muita repugnanciu, de"eria necessariamente Je"ar as cousas a
-tlxtremidade de gnerr-a actual. .

O principn regente, com tudo. pe.rmillio-se por um momento, o esquecer-se, de que
no estado presente da Europa se nãl) podia som'cr, que paiz algulU fosse impunemente
iniml~{) da Ing-Iaa:rra; e que por mais., qne S, ~l. pudesse estar inclinado a dar des
con'tos ii fulla de meios, que 1'0rlU~i\lliuha para resistir ao poder da França, com tudo,
11(:111 a sua dignidade, nem os inter~sscs do seu povo, pernlillirião aS. 1\1. aceitai' esla
desclllll<1, para conceder'loda a pi na extensão d~ pedilorios stm fundamcnto, Aos 8
do cOITon'le, foi S. A. neal induzido ii assig-nar lima ordem pura a detenção de alguns
subditos britaUllicos, 'C da 'inconsideravel porção dc propriedade britannica, que ainda
existi<1 em Lisboa. Ao publicar-sc esta ordem, eu fiz lirar as armas de Inglaterra, que
sc acha vão nas ponas da minha residencia, pedi os mens passapOrlrs, apresentei a
minha representação final ceutra o procedimento, {l'te acabava de praticar a cone de
J.isboa, e (lirigi-Ifle pal'a a esquadra cOllllllalldada pelo caralleiro Sidney Smith, que
chegou õi co~ta de Portugal, alr,:nns dias del~ois de eu ier recebido os meus passaportes,
1: com quem me ajuntei aos 17 do corrente.

Eu sug-gcri irnmcdiatamenie ao cavalleiro 5idlley Smith, a utilidade de eslabl'lecer
·um hloQueio o mais rigoroso ii entrada cio Tejo; e tive depois a satisfação de acbar, qne
tinl.a nisto antecipado as intenções de S. )1., pois os "OSSOS despacuos (que recebi pelo
mensal)eiro Silvester, aus 23) ordenavão-me, que alllOrisasse esta medida, no caso em
'~Itll~ o governo portnguel: nllrapaSS<1sse os IilllilcS, que S. AI. linha julgado conveniente
\ló,' á SU<l beni!;nidade-, e lentasse d<lr algum pass(} ulolerior, que fusse injurioso á honra
(lU interesses da Grã-Bretanha.

Estes flespacilos forão ditados 11a supposição de que eu aindil me achasse em Lisboa;
"C <linda {Iue eu os não recebi senão depois de ter aclltallllent'~ partido daquclla corto',
"COllltudo, consitlcratlClo madurameute o t!leol' das vossas instrucções, peusei que seria
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A Dáo D. João de Cast7'o pelo mesmo molivo urribou eom nglla aI crIa a
Parahyba do orle, c ahi lomanJo refrescos, vcio lambem \Inir- e a s
quadra na Bahia, ilo aconlcceuo mesmo com a náo V, flenrique,em quc
vinhão /;IS princezas D, ~Jariil ôcoedicla e infanla D, Marianna, que sleve
cm Cabo Verde eom mais duas náos inglezu', o a fragalil JJinen'G, qnc
depois Gm direilura vicriio purêl o Rio de Janeiro, 'OIllO udiunle me
moraremos.

A confusão qlJe reinou em toda a cidadc do Lisboa, com o cm1Jlll'qne
da família real, foi lal, que Cez,que viessem lodos, e mesmo 11 familia real

jnslo obl'arcomo se tal não tiveril acontecido, Resolvi, portanto, passar a rxaminar im
medialHllIcnte o ell'eilo que linha produzido O bloqueio de Lisboa, e ill'( pôr ilO governo
porLuguez, como nnica condição, debai~o da qual ces aria o hh)qu 'io, a illtl'l'naliva
(por 1'6 eSlabelecida) ou de enlregar a eSi(nadm a . I. ou dI: a elllr)l't'g';lr illlllleciia
lameUle em lran~porlar o principe rcgente, e a sua fa milia, par.. o l)I'i' iI. E'u l Illei
sobre mim a rc 'ponsabiJidade de renol'ar as ner.ociaçües, d(~p is de haver m ces ado
aClualmenle as nlinlJas foncçiies pnblicas, por estar convr'nduo de fjlW não ohslilntc
ser a detcrminaçfio lixa de S. ~1. o nfio solTl'l:r, que a esqnadra de I'llrtugal l:aIJisse nas
mãos de seus iuinJigos, com tudo, Oprimeiro objeclo de, '. ~1. l:oulinm\I'.1 iI ser OlllesulO
de appli ',ir ('sla esquadra pa,'a o fim original'Ío de salvar a real familia de Bragança da
tyraunia da I~rança.

Consequcnlemellle rcqueri uma iludiencia do principe regente, e junctamente segou
ranças de protecção e salvo conducto; e, IJavendo l'l'cehido a \'I'sposta de '. 1\, Heal,
parti para Lisboa aos 27, no navio de S. ~1. Cortfiance, que levava bundeira pilrla
mcnlaria, Tive immediaLall1ente as mais inleressantes cOl11municacõ"s com a curie ue
Lisboa, os parliculares das quaes serão plenamenle deseu\'olviclos el'u onlra carla. Bas
tani lembrar aqui, que o principe regenle sahiamenle dirigio Iodas as SUilS upprr.IJen
sües para um exercito francez e Iodas as suas cspelal1C;as,pilra uma esquadra iugleza:
qnc 1'lIe recebeu de mim <IS mais e~preasas segnl'anças de que S. ~1. generosamente dis
fal'l;aria eSles al',tos de momentanea e constrangida hostilidade, pal'a que se linIJa ex
torquido o consentimento de S. A. lIeal; e que eu prom llia a . â. heal, pela fé no
meu soberano, que a esquadra brilannica na bocca do Tejo seria empreg;lda em pro
teger a soa rctirada de Lisboa,c viagelll para o Bl'a iI.

Uonlem se pnb\icolõ um dccrelO, no qual o prindpe rrgente annunciou a sua intenção
de retirar-se para a cidade do Hio de Janeiro, até a conclu fio da pilZ, e de nomear ullla
regencia, para ler a ,Hlminislração tlo governo em Lisboa, durante a sua ausencia da
Europa.

Esl,\ manhã a esquadra portugueza largou do Tejo, Eu tive a honra (Ie acompanhal'
O princii)e na sua passil!:em cü barra. A esquadra consislia de oilo n;lOs de linha, qualro
fragatas, varios brigu 's armatlo~, . grande numero de navio~ do Brasil, montando lurlO.
sc{;undo p IlsO,a trinta e seis vellas por louas, Elles passárão pela esquudra brilanuica,
e o~ llalÍos de S. M, salvárão com vinle e uma peças\ o quP. fui r spllndido com igual
llumero, ll1tl;as vezes se lem observado um especlaculo mais inleressanle do que a
união das duas esquadras,

Deixando o navio do principe rCI;t:nle,fni para horr\o da Hibernia, mas \'olt i im
111pdialamcnle acoll1pallhado tio cavaJi"iro .'idnl'Y Smilh, que cu apr scnl'i ao principe,

, é' foi rcçcuido pur S. A. llc,d, com siguacs da mais urfal'd bCllel'olencia.
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mal nccommouauos, e quasi sem i.l roupa necessaria para seu uso,á dar
lugar a que soll'ressem pri\'ações; porque a gente era muita, e com a pressa
do emharque, tanto o que pertenciu a familia real, como aos particulures,
ficou em terra.

A rainha mãi embarcou com lodos os seus, sem a menor oppo
sição, porém aconteceu, como já dissemos, que a esquadra foi assal
tada por uma tormeuta ao aftistar-se das costas de PortuD'al, e a Sra.
D. l\Inria I, reconhecendo o perigo que corria,gritava: - Para onde me
leilão I ao que .respondia o mIJo muito afllicto: Pat'a os seus Estados do
Brasil,min, 'l senhora, aonde será sempre rainha, e nada lhe ha de {allar.
Continuava ella a gritar, que nào queria andar no mar: e o filllu lhe res
llondia :

Foi para livra?' a Vossa blagestade, e a sua {amilia, e dynaslia,
que eu otwútdo ao conselho de Estado,1'esolvi deixar Portugal, para
evitaI> os a sorte de otaros soberanos, e a de Carlos L' • e sua {a.
mil1·a.

Estas falias, dizem pessoas fllledignas. se repeliiio quasi todos os dias;
porém a rainha permanecia sempre zaugada. Cumo toJos sabem ella
soITria de alienação mental (1).

A princeza D. Carlota era tão animosa,que quando lhe parecia, em alto
mólr, mettia-se cm um escaleI', com as Hlhas, e ia visitar a sogra, u marido
e filhos, e .depois voltava para a náo do seu transporte.

Quando a tormc'nla passou, um clamor geral se levantou a bordo, pelAS
commodidades que faltaviio: á um, tinha ficaJo em Lisboa um bule
de muita estimB~ào, qlIe fazia o melhor chá do mundo; outros, baviàu
deixauo ele trazer um buLú, em que tinhão lnlstes muito necessnrios ;
outros, mostravão-se arrepenrlidos de terem embarcado. E finalmente
era um inferno, o que se observava a bordo uas emharca0ões em viii
gemo A condllsão certa de toua essa algazarra, era para significar, qlle
aquella viagem tinha sido muito mal determinada; por que deveriiio
ser avisados com mais antecipação; e tantus navios que tinbiio fi
cado no Tejo, devião ter sido preparados para o transporte de taota
gente.

No meio de tudo isso, a esquadra real chegou felizmente, e não
consta quo ninguem tivesse perecido na viagem, de Lisbua para o
Brasil.

Tenho a honra de incluir as listas dos navios de gnerl'a. que se sabia tCl'em largóldo
de Lisboa esta manhii, c que ha poucas horas estaviio â visla. Fiuiio em Lisofla quatro
navios de linha, e o meslUo lIunicro de fragatas; porém só um de (Jacta qualidade está
capaz de servir.

Julguei que não devia pprder t<'IUPO em communicar ao govel'110 de S. M. a impor
tante nOvidade conlelÍlla nrstc despacho; tenho portanto de rogar que, me escusp a
pressa e imperfeição, com que esta l~screvo. Tenho a houra de ser,etc.-Strang(ort.

(1) Mais adiante faltaremos das suas manias.
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o §)r!nel )e s'cgcllte cbe~aa UR-hiu fIe '1'0.108 os §uutos,
e desembn.·C'Q. Ui" cha.-ule .Ie §. Sal"aclol', no dia 22 de
dallei.·o fie :l.SOS.

" 'formMa l1ahia pra pl'''~r.ripla

'Os livros c!'oiro, onde I'('~islru I) farl0
EI1I carr'clpl' de broll7.1' o,' seus dc(:rClos,
QlIp s(·gllndo a Araralh fosse cHa o porto
Onde dl'scanc~ il nallfra~ada barca,
<)uc lHa a r 'dcmpçãl) da Enropa inleira,
N.io só ele Lysia salva do segnndo
llillll'io pardal cI ne~ro salll;lIl',
fl'C'slra~o, JIlaldiçilO, que o corso c 5alan
Tinhão llIa/ldado as tcnas lacrimos.

SA,,"TOS 1\ SlI,vA-(lJl'asilcida CCIIl!. 12.)

Depois ela tormenta do dia t 1 de Dezeml rO,como já dissemos ue 1&U7, a
Yiag<lm foi mai prll5perél, a meu ida que se <Jvisinhavão as cC) las do aben
(:011<10 Bra,jl,tel~'a da prornis.<io plIra II realezn despatriada: e logo que a náo
Principe Real se (lCUOU na altura da l3ahii\ de Todos os 'antos, S. Alteza,
de seu moto proprio, ordenou ao commanL1ante capitão ele mar e guerra
Francisco .Ioséuo Canto Castro c ~Jascilrenhas,arriba se á cidade da Babia.

Caetano Pinlo de ~Jirallelil ~Jollte Negro, governava Pernambuco, desde
o dia 2G de Maio de 1801~, e sabendo, por notieias que tinlla recebido
<la Li boa, da partida tia familia real para o Bra ii, mflndou encher um
navio, o brigue Trcs Corações, com mantimentos, l'rudas,e dilTerentes
refresco-, e o destacou com ordem de crusar os milres de Pernambuco,
al1m de nlt.;ançllr (J esquildra}e abastece-lu de ludo, como realmente acon
teceu (1) treS dias depois da sua sahida de Pernambuco. A esquadra pu~

(1) O pnd re mcstrc FI'. Francisco de S Carlo • religio o Franciscano da provincia do
Rio tle Janeiro. prtg:lntlo lU 7 de Março de 1809, na c<lpella re:II, no primeiro 3nniver
Sllrio tia chegada do prilJcipe regenlc, cm seu eloquolJte discurso menciona este faclo
dizellllo :

« !\Ias "ollemo as no a~ vi 'tas, senhores, e adoremos a serie de misericordias que o
Céu protli~<llisa ('om os nossos IlIuslrcs N.l\eg1ll1les. Se este successo tivcsse acontecido
nos rli<ls da I'lllJnla,e do heroismo. o, Inosmos Elhel'Ícos lerino conhecido a protecção ce
I"sle; qne iii uslre <lrgulllenLu para suas cpopca" clles teriiio \'i lo concilio e a semb léas
entre os deoses o drosus do OI}'lIlpo,a 1'<1"01' dos uo\'o A.rgonllulas. Elle terião \'i lo um
pierloso fierôe carrcgando, uito o !'lIi por eut~e as ('halllllS da pro trio abraS<lda, mas a ÁU
gusta Mni. 1'01' cima das onel:ls do Occano. l}or~fIl cu son chislão. e id~<ls mais cbrislãs
llb'Jrdiio o mcu pCl1s:l1l1l'nto, Cum cll'oito. se uma ~ iolenla c repcntina tempeslado disl ersa
as 110,'as Argos <lO sahir logo da 1'07. do Tejo.por \'CuLora niio chegarão lod<ls sãs c sltI\'as,
UOS portos llcsejados? Se uma na\'('gaçno long1l o peoivcl faz sentir 11 care tia dos vil'cres,
lIilO regalou o Sr'nhor,os seos Israclitas 00 mcio do dcserto? Qoero dizer, não crcou UIl1

Anjo lulel"r a noticiar il Ull111 das nO,S:lS prol'iucias, e ainda mc,mo sobre os mare , não
chega 11m prompLo soccol'ro? Se" viagem c iUL'ommotl:l. c cnfadonha, n50 se ,"cm sua
"iSlllldo,vellrlo ~e suhir do seio das ondas csse Cruzeiro do Sul, queaponlll as dilaladas
cnslll!', os irnrncllsos mares. que 1111\01 do Eqlludor para o Polo A.uslr.d,rllZCm as ricas pos
s"!'sões da corOa Lllzitana? l'in:t1mcllle lomou-se lerra CII'I um d s no sos porlos: que
triulllpho! A.qucll1l unLilw cnpital, m:li dc todus as cidadcs du Urusil, donde \'ierão t'us
llrillloiros t'uudadOl'cs,olJ Ilio dc Janeiro, como d'Alba os fundadorcs de lloma,c de Tyro

I
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chon lo parn 11 lerra, foi vísln nl1 n,1liiíl no rlia21 <ln Jilnciro,e só drll fllncl()
denlro d" harril, nu dia exln·feira 22 pelas 11 bura ua maol.Jã, SCLJÔU

composla nUi do lres núo" e,uma ['rilgala.
O príncipe regeule, 1 111 que vi(':se pilra 05 cu Estados, rslava receio 0,

c müis cresceu ° scus temorcs, QIl;lI1JO funôl;iJlldo a lliÍu Prillcipe ReaL,
Ilinguem de lerrn IIw apparfwell.

Niio lilrdoll Illllilo, qlle () conde da POllte, governador n Dnhiil, alli
fosse cumprilllelltar a ~, A. HI'ni, a rainha, e lIwis pl~ SOilS, e a prillll~inl

pergunla que lhe fez o Sr. D, João Y[ foi: - lYrio I:C11! nillgucm de len'a?
E O cOlldc da Ponte re pondell : Senhor nãi> t'lJÍo iJlllI!edialamelile luda a
cidade, mesmo ainda estrwdo a lIáo de J, Alt('zct, obre os !enos, fUI)) pri
mental' e felicitar a V. Alteza, porqne CIG dCI,crminei, que pessoa a/gwna
aqui eapproxilllassc, 'em que cu prillleiro viesse receber as ordens t'erúaes
(le S. A. Real: O prin 'ipe re pCllld u: Deixe o pu/;o vir como fJuizer,
porqae descJa 'l:eI'-me. E divlligada a ordem, nlio ['altou lIingllelll dils
difl'erenles clas:;es da oC'ieuaue (PIH II~{J fo c beiji!t' /I III~o,e saudar COIIl

efTusiio ele jnlJilo a S. Alteza, aS. Jli1gcslaue,e aos prillcipes e prillce?:!' ,a
bordo das IIÚOS fllndeadas,

a larde do uia ;l3 por volta da l~ para ;JS 5 1Iorils, dnsembllrr:ár;io na
ribeirl1,acompallllllJus de lodos os "rande. do reillo,e 110 meio di! rnlllliU~(1

<le povo, que os victorinl'il, elllnirJu /las Cill'rflagt>n~, :;couiriin pela rlla da
PreCJ'lli~a, lullláriio n lnrlf'ira da (~ameleirn, Illé ,lO lar<>o du Tllealro, indo
enlre loJos o infanle de Bc:,piJ II 1111 D. PtlUro Cario. AlJi des('ür~() U;t (;:11'

rOllgens, porque acamara mUllitipal os eSpÜi,l\'a ('om o pnllill, e sob ('Slo,

seguirão /lpé, illdo com 'lIe J), FCI'IlUIIUO Jo é de [>orluna I,até ii igrpja da Sé,
elltre ala de soldndo , que lhes razin i1~ contillencins, repi 'illHlo ao 1011 mo
tempo todas ilS igrt>jas,em clljo lelllplo,Uilllllll 1(lIII'Ores a UEOS, e cantoll 11m
solomnc l'e-Dewn Lautlamlls, em (1 qllalltlrárão lodos o 11111 ico da cidade
da BalJia,em UCC;-IO degraçi.l ao Omlliplltelll.c,nàosó peli! feliz \'iilg~~nl uos '0

beranoF,corno pe1a uita ue ver o Brasil,sor a sécie da lI10nardlia porlugucza,
Depois ria ceremonia reJigio ii, IOl'lIúrào para lJordu, porqllc S. J\llIcres

lade a rainhü,alli ucúra, sa[vamlo todas ,IS rortaleza e Jlal'ios exislelJtcs.

os primeiros colonns dc C'lIthaljo, de,c~ do alIo dc seu I\IOnle, ondc 1'01110 uni:! nOl'a C~

rcs, cstli 'oroada tle ncs. e ('orrc ;Ilropclaúalncnlc ;IS IlIar!1~IIS do 30lpho. quI' a lar;I, a
prostrar-'c, e a adorar o B"lndilo, <IIIC relll ('111 nOllle do Srnhor, Ali! jil niifl ,illl nlai
esscs YicC'I'I"'cnlCS dc SilOS I'OlllaÚes. jil lIau sno nlilis esscs iII 11:'1 ,'1'5 d;, IIa~lIo.l]IIC "III HII
1I0llle II I'CIlI reger, (, o cu SOllel'llllO ~III propria 1'1'ssoa .. :10 esles serellissilllOS I'rillril.leS,
cstas Au"u tus I'rillccZil', da imlllurl;oI rl)'IIi1slia U,'ag,,"li"a, IIIÍII1/lSaS ro'uç, quc c I'fio
:tInindo COIl1 o on'alhn da grllça. c dos risns jurCllis, par;] serem UIl1 dill o OI'll.11I1CIII.1 dos
palacios dos gralldcs Prilll:ipcs, 1'115 eSpCr;llll;aS IIIIS rorles cslrallõ~iras. Ao IIleSlllO I('IIIPO
<llJe l'i\'[ls. l]uc :lccl;llllil~õCS, (IUC'õrilos de all'gda! .lul.;;ar-'c-lti'll]ue 5 A. Real cra Ulll
1101'0 AU"IIStO, quc rillha do Prolllolltorio til' Ar -io, l'cIIl'edur tios po,os da .Áororll. 0'01
quc ao lia, 'cr (!e'terra as sombras dil hcmispli 'rib,r1llurn o' 1I11111'CS COIl1.CII nlÍos.arira.
~ (lllrpura da flóres, desafill o "orgeiu dllS ;lICS, (' rllz rir II llltla II IIalun'1.a. pilll" UIII:I,
1II1:1;)I:m do no 50 COlllClltarllelltu, .'e as frias Cill7.a5 dlls nos us pais, qll~ tlcscail~(IO CIU

paz, se podessem reauim:lr, clles Icriôiu :lIlIi,lo tle >cus tlI,uulos. I' hebcllúu UIIHl I'rqueJ\:I
!lOlll úe>tc copo de .t1egria tleM'eri:,o Ollll'a vez CUlltellles .~ll rllllllo de ,rI" sep!lldllo,.
TiJllt~ cru u gruudclil du lIU so pruLCr! JIlv"quc 6\uriu puni o, lIUSWS SubelUIlo5 'I 1"
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Nos 11ias srgnintes,relebrtJrão-se novas festividalles, em Ilcçiio de graças r

pela felieidade dQ Brilsil, por Ler em si as rl'nCS pessoas, que espolltanea
mente lhe malldo'] a Divina Providencia.

No domingo 24. de Jllneiro, pelas 6 hOl'as da tilrde, descmbarrár50 S.
Alteza o 1'. D. Joiio, prillr'ipe rpgente, S. lage lane a Sra. D. Mnria J,
que 110 dia itnleceC!enle linha Ocado ii bnrno da IIno P1'incipe Real, os
principes, princezas, o inrante de Hespaoll/l, IlS grandes rio reino, as pes
soa do scrluiLo real, e fonio assi IiI' em pnlílcio, e IIS l1r1nl"'os lias r.ilsas
parlirlllnrus, que pnra elles se tinh50 prep;Hildo. O de embarque foi o
mais rl~stivo pO'sivel, e dllranle a eslaua LI ... (;(,rle portugueza, lia Bahia,
lI1osll'iínio-. e Lodos mui aI gres,que parl~"iil lerem se e,quecido de Li boa,
por se \'erell1 erfl lIrna cidade bem erliO"aJa, grande, e populosa, COIl1

nlilglliOcos ~niOcios, mui rica, e collocaJa elll posi~50 amena e v1ln
lajos/I.

O govornador onde dn Ponte,para ohsequiar a S. A. Heal,don orrlem,
pHil que nO dia z8,1I prilllPiro l"I~gimellllj de lillha rll se (azer ex rcicio
11(\ Campo do Forle rle S. Pedro, ollde o prillf'ipe rpgl'nle foi Ilssislir com
toda a félJrlilill re;t1, Ü IIn VOIlIl, mnndou ilgradecer e louvar a promptidiío,
grande uceio, n luzimento militar. e te meSlllO dia, foi que OI'OU dti
umn \'ez nm terra n prince7.3 D. Carloln .Joaquina, que até entào e tinha
tOllservado elllbarcaLla, pretexlanuo illCOlllllloUOS ua viagem, e por esse
motivo vinha 0111.1 ue mallb,i pllrn a r,idade,c a noite tomava pllra bordo
dn 11<10. I'oi portanto no dia 28, que elln se resolveu n fiCilr de todo cm
tnrra, e pa~soll á residir lla Cil a da relnçiio, que se commonica com o
pillllr:io do gOl'emo.

Os hahilanlrs da Bahia Ozeriio lodos os esforços para que I) principe re·
genle ficasse alli, porque salJião,que S. Alteza vinlHl e lllbl~lccer a sétle do
govtH'no no Hio de Janeiro; c o commcrcio, pina mai inclinar O prilleipe
regente ii ficlJr,compromeUeu-se ue lhe lIlanuar fuzer um Illilguifieo palacio,
e rom todos os commodos c riqueza, digno dn renleza: e como rorria de
r,erto estar parte da familia real no Rio de .Juneiro,o princ.ipc n50 nccedell
as exigencia , nmbora penhorado pela excellellte hospitaliuncle, desejasse
ílr-nr na BlIlIia.

Eslámos convencidos, qne se S. A. Renllllli tivesse fic,lIlo, a capilnl do
imperio seria °duplo,ou mesmo triplo em grandeza, .iá por ler enconlrado
llloa grilnJI~ ciuade, bem construida,e com magnificos t mplos,e ediOcioc;,
ejil pL'la srdit!ez do terreno, boas csplanadns, e o mais cOllvl'niente rara
a r;Qlllilluil~iio de edíf1cios, emquanto que o I1io ue Jall('iru, situado sobre
pantano~,t1irficultil a cJif1ca~ão á torna-Ia mui uispelldio~a.

A alegria no povo, eOlll iJ presença do príncipe regelltP, er., 1:111111, quI"
n~o socegavn, pois conslnlltc01emle rocll'iJ":1 are idencill real, !"Ira o saudilf
e divertir, acontecendo, que de noile vil1lliío dar descnlllcs, em frente das
janellas do palacio, com o que lIluito se alegreva o prin ipe regente, por
se ver tão amado, de um povo hospitaleiro,e bom, que ainda procurava
novos motivos para Odistrabir dns saudades da péltriêl,e o lisongellr, fazen
do lhe sentir que se elle linua perdido uma palria e um povo, o Brasil era
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sell, e os llrasilllirns n sou povo,onue podill viver, e reinar em paz,e seguro
no amor de lodos (1).

Em ulna das Lardes em qlle foi ii pilssein, pelos encnntiluores arrebnldes
i.In VicLoria, O seglliu r,o!no scnlpre, \lllla 1IIIIILiuiio de povo, que o vÍcto
riava,l) alli IlInlltlilllllo distribuir IImn patllea de prata (320 réis) pelos qlle o
ilf;olll\l:lnIIUvão, a pé,observolI, que com essa moeua ofrercciUi1 para regalo,
cJrl4uallto o príncipe se nntreLinba,forão comprar arcbotes,que nccendêr<io
,lU callir Ui\ lIoite, e cnlll elle. em idas, acompanbáriio o prilJ("ipe ilO I'a~o

rCid, exprimindo lIe;;la Illalliresla~iiu o êllllur uruellLe que seuLião por alie.

O.!!l 1)(I)J·tos cio Bs'osil suo abertos os nações JuaJ·itimos
I)ela m.tl'ta. J·égãa. de 2§ (te .Janei.·o de :l.SOS .

•TlIsé dn , ilVll Lisho;l, unpois visr.onde de Cllyrú, natural da Babia, lit
{Imito e jllri'I'(lIlsltilll de IIIl1ita nn!11l:ilUil pelo' sell \'sr:riptos, .obre eco
IInlnia polili(;ü, e din~iLo 1l1erCill1Lil (:2) LClluo na Bahia cunversauo, logo a

(1) Enlrc;1 cllnllllas com quI' da rlla rc"alalão o prindpe, recorda-nos a seguiute que
cantal"ào, ao ~UI)l dI' illslrulllelllOS IIIU icos

III u prillt'Ípe regellle,
Niio ~;li{l(~s daqui,
Cá licilllIUS churalldo,
Por Deos, e por li, ele. tele •

(2) Pllra elarmos uma iMn do ,;lbcr e i11l1slr,1çiío ele Jo:,é .1n ill'lI Lisbo,1. elepois I'i,
cOlide de Cuyrll. cullsillla o ll'Ílor qlle ;1I1'1Í I.rallscl't''';lnlos.extrahida do origillal. ,I carla,
()UC a tlle e~CrcI'eu o IIUSSO parellte, u capitãO-lllór DI'. ÁlIlolliu de Moracs e il"a.

r. JOSI\ da 'illa Lishoa.-ElIgl'lIho 1Il1l'0 da l\luriueca. cm Peru;lmhuco, 21> de Setem
bro de 1813 -Quem dirá quc "ivelldo nós ;ull1i l;10 I'erlu. e telldo cu alllllllla curiosidade
elc lê r, e. aillda lia imj10lellcia da lIlinha vi-iii. a sol'l'l"'uid;lo dos castrado, I'ara as bons
ohras, aindu ngora lIe'lc momento ;1I'abasse de lêr a sun lercrira I'arlc elas ObscTL'açõcs
sobre o commcrcio franGO elo Brasil! 11 IlIais foi mandado do Rio de Janeiro o exemplar,
(111e li, elll Jnlll'iro de :1800, I'clo Inui bcncmcrilo Thomaz ,1-nlunio dc Yillallol'a Portugal,
II UIII ;lIuigu seu. cunl recumlltellllaç.lo (lue III'U mllstrMsc. 'do :,ci porque milos fados não
ha nesla Lernl IIcllhllm alfarr;,[li.ta de ('artilhas • livrinhos de Sanla Barbara; 111'10 ao
IIl1'nos uni pOIlCO de espirilO CUIIIIIIUllil';ltinldc cOII:'a,; boas. e de IIOI'OS frUl'lns que honrão
u 1I0lne brnsileirll. Paeilllcia, e aqui "ai o seu fa"orilo « seulIIoria11lur, ait II Eu li Smilh,
elll LOllllres, em 'li79: IIIIIS III ui I'ur alto: uolras aj1plicil~õ s e obrilla~ões mc desviárão
de " renol"cr de asselllo, e pOllderlld;llllellle fiqoci-lhe tudavia 'onl ii all'cição, que me
obrigou a 11'\'011' á B.,hia ;1 má tradlll'ç;lu, que alli lhe muslrei,e que assilllme.mo excilou a
eleclril:idade. lUlllillo;a lião IIlenos que ellcrgi('a. qlle a sua probidade e zelo dus cousas do
1I0S51) augllsto solt, 1'11110. e do iJelll pu hlicl). fez resp\,1 decer ell1 escriplos bem pellsadu.>,
c bC11I fallados. qlle é IH'l1a lIãll ,ejdo brlll "isIO:, t;11\,n~ por nl.11 elllelldidos de muilOs. ii
qllem é netes ario IId" ó aeee"d I' gnllllles pharócs. lI1;lS. o qucé mai diffieil, tirar-lhes
nevoas Il lJelides do~ olho.,; e 1I'lIma pu lavra dar-lhes razoos. e r,tzfiO. e altÍ elllelldi rlleulo,
se berll que cuido. quI' a Ill'gra da illl'l'ja enlellehrere as cOllsas mais lumillo as; e faz 1'0
I~nlal·ia. o que os ol1:'I'I'\'lIdorc' do sol prOltil'àO obrigOldo:" oppondo ás lentes oceulares
Vidros corados. que til fra qlleçãll Ol luz forte. qlle os.t 'slullIbra.

Áqui 1'10 meu nlato, 1110 Olpl'lIrcccu uni Smilh inglez, UIII Lay. seu bom diseipulo e eorn
mCllt'"lor, o CallOlrd. c outros da IIte-rua se:la. qlle c:: de "ra~a u;,o haj:. frilO nlais forlunn
culre ~enle. que tl'Olta de le;;islaçào. cuidalldu li 110 o :'eu objeclo se limitOl ó aI) '1ue é justo,
e á policia de cufore"r. e igllunllld" que IlIá figora 1',17. qllem ne la ordem de cOllsas appa.
rccc hospede nu sciencia do ulil aos ESlados, ou cerra olhos e oUI'idos a quem Ihn dá lIIui
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ebegada do principe regenl-e, com o marque7. tle 13ell11s, sohre tl í1berlnrtl
elos parLas do Brasil ao commercio das nações, esLe lhe f13z senlir qne 05
Ingle7.es a queriiio, e conLou-rhe algnmo cousa ua conl'crenr.ia qnt: havia
tiuo lord SLraogl'ort cOm Antonio de ArilUjn,il respeito do mesmo él uIllI'Lo,'
c ent,io ruminillldo José dn Silva Lis!JOil itS idéas, que Lalltll JcsejHva rUél
lisadlls, vendo o alcance da trao l'erencia da côrLe portnglJezu puni U Ihu ii,
enLendeu, qne a OCCil, ião 'ra a mais l'avori\\'cl ,1 pôr Jl1 pritlicl1 o seu 1'(rande
pensamenlo, porCJue urna vez aberto os porlo, do I3rasil as ni1~ões, ainda
que a eôrLe volLasse (wri\ Portu"ill, O Brasil deixaria ue ser eololliil, e a sua
independtmeia uma con 'cquencia necessaria, Com os credito ele lilt::>rllLo C

j urisconsu \lo de primeira ordem ,dando-se com n, Fernonuo Joséde Porlnglll,
d9pois marquez de Aguiar, insinuoll-lhcll neec sidade de se abrirem os por
tos uo Bl'asil,ao COllll11crciode todas as nações IImigns; e fanlo mitis,qllc lendo
siuo II esquadra renl,ilcompanlwda pelos Illglezc ,Iinhu o gl)VfJl'IlO portuguez
de rigorosa nece sit1ar!e dilr uma manire 'ta~ão tio seu recollitccimclIlo a
aquella naçào. D, Fernillldo Jo, é de Pllrlugal, homl'm de esclarecida ill
lelfigencia approvou, elll visla das razões, a iuéa, lll1lS vilcilJou muito em

pa'lll1us, muito demonstrada, e tUa come inha, que li engulirÍlõ sem g;l~pns meninos, '1uc
jil podem comll,)' pua cum códea, quauto mais os PeguislilS, Fehbtas, ViluguCI'I'iSlaS, ell'"
se ti que estas leitur;ls nUa nlei,po os ccrebro", ou us lUrnao cullo~us e corueus, CUIIIO Ca
buuis,a01rmo qucse tem \'isto os de houleus csLUpiuos ou dcmeutauos, Eu esperil\'u ulI\ir
uizer das SUólS prelecçõrs ueste IIrligo. e '1I1C assistem ii ellas utó fr:l<ks, qUóllllo muis ho
mens de lei; mus j,; sei, que o 1I0SS0 ulcijUo é ailldu subrecurregllI' os hOlllells de raro
JIlerecimcntu, para com muito aballicus (que os des\'iüu do sCU n-ruorle ulvu, e COr\i10 ou
nfracãu us aZllS do seu gc,lio), pólru lhes uurem ülgul1l \'i:,teul, ue quc \'i1'i10 seul ~e nuu
searem da suas ~ou U', c i tu qUillHlu jil as Cilll',e as peuas dói "elhil'e dchao malrc311irar
,de'ufo:;ado um Ilnilno liberlil, IUilS agrilhoado ii COUSólS, pnrll que uem póue servil' um
dez('mIJólrgador engeitad'I, e \'ornilado para criulÍu:i1isla ou fazeuuislll.

Ba puucus tlius,que Joüo dc Deo (r,u cuja rólsóI tomei o [Irim iro 1I11(Iar pnra huspicio,
quaudo \'ou fi praca) me iria Irou Outru pupc\ seu, sobre a extensito ou proroga(:11o do
1II0nollUlio dil cumpanhia du vinhos do Porto,no q 11ôI\ IIdmirci II mesma justeziI de idéü •
}Icm cuuucilldas e delllonslróldóls com eH Ileute ordclII, I'OUIO de qUCl1I 11'111 dirigido o
li suml'to cnl lodlls as SUIIS rniuinlils e Inais dcll5udü, nllllifiCJI(:ÜI'S, J}eos IIbcllçl,e os cus
trubalhos, e Ihc dê u l'ollsobl;ÜO de os "er IIprovcitudos, IIpczllr dlls c'outruricclildes ela
ignorallcill, e dil emulação, porque oUl'i dizer dessll UUI 'asO que rllC alllilrf'III'llU, IlIuLl~

1'01' quem li"lIru,a uella, qllólutO III enchi de prazer pI'la ellcr"ia da rCl'ul'Uo, ellUI que
"IIIC. cOllfundio a tcmcrilj;lde un nlill inic'iado nestas CUUSil , C que C'OIlI II ólllurll do
rosto, e tias I'ril'an<:as, calçoll cothul'lloS tJlhados para IIluiorcs cslaturas, se nl' I~, 1';oIH',
quando telll ;10 IlIeuos jusla gruntlczil, lllio digo jlt II lIIi.licíosa Ilrro;,:"ul ia da ril'alidadc,
III:1S nem sc quer II iuulllldestia uas ccusurilS des dissenlirueulos, Auimo, ml'u IlIlIi"o, ~e

ilS pedras scpulchriles 11110 I'cdtão it poslcridilde, ilS prcntlils c IIICrilOs dil ntlllil'slill, ilS
obrl15, qll~ o prélo perpcliJa, e o telll\1l) IIUO ;:aslil, 'orno ilS OSfiltlllS podres, c IIICUlorias
elos que j:mtitruo com o defunto, e o esquecclII ás tres horlls clel'ois de eorriilr o Clldil\Cr,
'lsse"IJr3u-lhe 1111111 durilCi1u de gloria, c até de rcconhecillll'ulU dos auimo' bem orgillli
sados, '1uibus meliol'i lulo fi1u);it 1'I'Wconli(L Tilan.

Aqui OUVilrlfl', 1:0111 lua"ou, millhll lIIulher (qUH se lhe re('0Il1I1lPll<11l r ri!! flS pCZóllrles)"
c cu II falia du Sra. D, AIIIHI: muito me alegrarei de silber que 5CU lilhus estilo luÍlito
aprOl'citadus. e lhe dUo muito COllleut:lll1ellto, que é UIII tio,: benclil'Íos raro, da uat'Jl'rza,
iI qual quasi :emprl)'uo,; corta as teias riu \'ida, ilutes quc elh' alllarlurcI;ão pIIl'a II I'ir
tude, e I1rcs cm bellcl1cios 110 Estadú,e ii família: helO al'ellturilclo " '1l1C1n 'c il5 prilllici;1 ,
e airllla espcrallçlls, e alé assoll'os de ]'OilS pilrtcs e iul'!iuuçõrs "irtllosa.. Eu tl'IIItO j[~

dous 1'/J,lIes de hOllllJus e mlllheres, c um terceiro dc lIIelliuos, () ultilllO de duco IIUIlOS',
qlllJ pilrcce scril o clI(;ula, que vUo ec/uclldos it rusliru,elll Ilhlllldant'i1l c iUllol'rurill, Bnus
Os ;;mparani; pOl'll'lC 11 partillJu de UllJ eUfíunho,d Illilfíru heralltu, c ilqui 1130 lia cumillllU$
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e"Xecuta-la, por uiio esltll' presente o conselhu de Estado, C a malerill ser dI'!
liurnll1a <Yl'itviulIdee igual responsabiliuade. JosédaSilvllLisllUH,vendoql1a i
halu(ldo, os seus esrur~os, recorreu a liso/lja e disse: - V. Ex. que é tão
illustrado, sabe quc os grandcs homens, não ]JOdcm fazer grandes bene
fiâos ao seu paiz, por não Ihc SCTcm (avora 'ús as cÚ·cwnstancias. Ont
parecc, que prescntementc Deus qucr' ]17'oporcional' a F. Ex. o ensejo dc
{a::.cr wn as ignataclo sPI'viço, nàu só a sua patria, mas au,glltcntaT ainda
1niLis o esplcndor da sua iltllSl1'C (anútia. 1Vào deixc esta gtOl'ia pam
outro (1),

Este discurso produzio O elTeito desejado, e D. Fernando iodo enten
der-se cOln Ô príncipe regente, produzio taus oraurnentos, que o con
venceu, e em rcsultllUO expedio-se fi carta régia tle 28 de Jtlueiro de 1808,
concebida ne te t(~rnlOS:

« (2) COlltl(~ da Ponte do men conselho, governntlor c capitão general ria
capitania da llahil\: llmigo,eu o principe regente, vos envio muito saudar,
(:01110 IIquello Cllle alllO. AtLellucntlo á rcpre l'ntél~ã(l, que fizestes subir li
millba reitl pr _ell~éI sobre se acllor interrompido e suspenso o commercio
d >:;Ia capitllllill com grave prejuizo dos meus vassallos,e dil minha real fa
.zHnrla, em rnzüo dus crilicas e pubiicns circllm tallcias ria Europ", e que
Tendo dar obre este il'nportallte objc(;to illguma providencia prompta, c
CllpOZ de melhorar o progresso ti tlle dlllnnlls: sou servido ordenar inte
rina e prol'isoriamellte, ell1qlJllnto não con olido um systema geral, que
clreclivamente regule scmelballtes materia-, o e<Yuinle:

l° Ouo se.iÜn aumissil'cis, nas al[unuegil do Brasil, todos C qUlla qtll~r

'gellertls, fazcllllas e mercadorias transp rtado , ou em navios estrangeiros

á subsi lenci~' honesla~. Dei-lhe o exernplo do lr,lbalho e illduslria honesla, e da mo
ucração c sobriedadc, e do' bons "o'lullles: é ludo O CJlle puúe fazer.

O padre Cal<.l1l5 1110 escrel'eu. que o defUlllo conde de Unhares.havia rnanclado c/llre".1I"
n Vmc. e ao DI:. l\lariallllo Uni ruanuscriplo llleu de grallllllalica. para se dedicar ao prin
cipe tia Ueira, e se inlprimir 1I111nlOgraphia rC"ia. 'uitlo que c ta ofIkina e'lará occupada
COIll ohras de mais importllllcia, e que es e ill,i"lIilicanlc lnillUlho lerá cahillle/llo, com
a le/l~as allliqllatl;ls tios JUarzagallislllS: 110 quaes lermos, e bem fUlldada upposi~ã(l,

porqlle sei ilS 'urleZiI- publicas, e nlilis parllobril lIi1dil e'merada. ro"o-Ihe tlue, se póde
uislo illfIuir .i1gurnil cou ii, 11Ie fa~a o fill'or de /lliIlIllar por "ia tio amigo Joãu de Deos o
tal p'lpe!. que eu prinril'ulnlellle uesti/lUl'll pilra t1ei~ilr ii al"ulI' illIligos IIll1a prova
publica de !IIillha "r:llidilo, aillo:l qUI) o IIIOllunlento n<io fu se de I:ralldc preço. ne!ll tle
perpeluidade :Ficilr-Ihe-hci muito obri"ildo por esle objeclo. e eSlilllarei ler muitas oe
,c~~iües d lho servil', c cOllhece'r. I) de mo.lmr que SflU e serci perpetuamenle, de Y!IIC_
amigo atfecluoso e obrigudissilllo SCl'l' (assi3"ado), Ant.onio de i'[oraes c Siloa.

(1.) Ouvimo por muil'l~ vczc; proferida~ eS5as palal'l'ils.da bocc'iI dfl n05SO illu5trado
,amigo. o Exm. barão de C:I~Tt\, filllfl do sabio l'iS1:oude Jose riu Silva Lisboa, por oeca
siilo tI,l' 1I0ssas coul'ersas fa!lliliare-,

(2) A ilrla rl~gia Ile 28 de Janeiro de 1818, produzio "r;lnue S~IFar.lío no (:omlllcreio
portuguez, porque enleutlia con ervar clle o seu anti"o monopolio. No con elho tle Es
tado houl'e grantle opposiçil0. erll modo ÍI ser tralado José dil Silva Lisboa de lr.lidor.e
digno tle sel'ero casligo ; porém D.ll.od rigo de Souza Coutinho, q ue, III U:lO amigo do Brasil,
se empenhava pelil mesma COUSII, IIl1ido ao m;lrqu'z de tlellas, suslenlariiCl l'om "ig(lr /l

carla nóuia. e selldo eUa " opiniilo do priucipe rcgeule, de.sde /l Ballia, mandou-se logo
que fo;se cou\'crl ida eUI lei 00 reino,
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das potencias, que se conserviío em pnz e hólrmonill com 11 minha real
cortla, ou CIlI uavios dos 1I11~IIS v8ssallo , pag;I/luo por el/'rnda vil/te e
qUillro por cento, a ,ilber: viute de uireitos gro, sos,e qllillrn dl1 dOllalivo
já eSlabldecido,regulilndo-se n co1Jrall~,a dcsLHS Jir itos \)\'lit5 pnlltitS ollllfo
ralllenlos, pnrqlle oté il(l presente se rogu\rio caua UlIla dilS dilas alfan
dega , licando o: villhos, ilgllilnlelltes,e aZl'ites dotes, que se delllllllinüo
molhados, pilO"lIndo o dolJl'(l tios direitos, que até i1gorn nellas SillisfiJ'l.iiio.

2° Que niio só os meus vllssallos, mas tambem oS sohreditos estrall
geiros, pOS.l10 exportitr para {JS portos, que bem lhes parecer,il beneficio
do commercio c agricultllra, que ttlnto desejo promover lodos e qllilesqller
guneros e prodllcl:ões collllliaes, ii excer~ão do páo-brasil, Ou outros no
Lori/lme/lle estalll:udos, parrilnuo por sullida os mesmo direilos já esta
belecidos nilS respectivns Cllpitnlliils, 1I1:alldo enlrelilllto eorno elll .11 penso,
e sem vigor, touas :JS leis, carlilS rérrius, Ou outras ol'llen., qlll: até aqlli
prohibiiio Ileste estado tio Brasil,o reciproco commercio e llaVl:rrilção enLre
os meus vassallo .' e estl'llllgeiros. O qu' tud.o as-im rareis excelllar f:om
o zolo e i\l'lividat!e, qlle de vós espero. Escl'ipta na Bahia allS 28 dl) Ja
11eiro de 1808.-Principc-Pul'u o conde da Ponte (1). l)

O prillcipe regente, cOlweocido da proficicllcia do Dr. J'lsé ria Silva
Lisboa, o nomeuu pruressor de economia politic'a, por decreto de 23 de

(1) Edilaf-O dC7.cmhn rgador prcsídcnlce depu.atlos da mcsa da inspe 'ção tia a"ri ullu ra
c "onlmCI'l'io de;la 1:11 pilllniil.l'lIzCIll Sil IIcr,q uc o111m. c Exm.Sr.condc governlldor e CllpiLão
gener'll destll l'npilllnia dll Rahill,dirigio a esta mcsa, curla de oficio na dalll de Hl do
corrente, participando a ;,r:ICll de S. A, Rcal o príncipc rc"cnle nos'o enllor a bencndo
Jaagricnllura c "olnfncrcio do E lado cio Bra ii, cujos Lhcorrs são os e~uinles: 1~.'Ja

Cllrla rt'gia da eopill jnnlll quI' IllluI'e 1'01'1 ern diri"ir-IlIC o prinl'ipc r'grnte nosso senhor,
sení presente 11 Vml's. II henefiell reslllução do mcsmo scnhor, 'obre II ill1pllrluCl1o e l'xJlor
(uç"o dos gencm e navegaCilO livrc dos "ilSOS dc coml11ercio, pllra qnc Vmes. u raCãO
jJllblic;a :IOS negrll:iunlcs deslll Jlrllça, ulilll ,Ic qne nu inlcltigcnciil do qne nclla se I'unlém,
r 'guiem SUlIS cspecul:'ções, c ohrcln o qnc rlir OIi1is v:llIlajoso e tnnvcnicnlc a seus inLe
resses, ficlIlnlu :I'ln elrcilo. cm virllJde dll dila régia dr,tcl'll,Í1IlIl:l1o. () cmhargo, cm que sc
acha";lu os 1111vins de eonlll1crc'io. quc I'ralie'lcI:ls ludas a II1l1is rormalidades do eslylu. quc
el11n:"I;, se 1111 'I'llo.porlc", segllir I'in;;cm.pnra os porlos quc mnis os illl;'resslllll, Dcusgllanle
II Vme-,tlahia 29 de .I:lIIciru de 180S -f;olldrda I)olltc.-~rs, dl~ze'nbnr~aclurprrsÍlI"lItc c
dcputados tia lIIesa da iuspcl'~~o deslu c!dade. (E' c mesma carla 1'e{fia que acima Iras
ladnlllos,)

Carla n"gi:'.-Condc da Poulc 110 IIlCU conselho. "ovcrnador e (';'piliio-gcneral da capi
tallÍa d;1 Bahia. Ámi;;o,cII o príncipc rc~rute vos cllvio muito saudnr, COlllfl aqllcllc (1'Ie
;lIno. A llCII dcndu á rcpreSl'!Ila~ão, quI' lil.cstCS SlI bi I' á 111 iuha rca I I' rCSCllça. soh re sc aeha r
inlerrolllpido e sU' 'CIISIJ o I:nmlllen:io rlesla capitallia,cOIII gral'e pl'cjuizo dos lIIeus vas
saltos. c da 1I1illha real fllzcllfla. cm raz:10 das cnlicas (' puhliras ,'irelllnsla'Il'i;ls da Europa.
e qllercudo dar subrc 'le importanlc ohjeclo :1Iguul:I prol'illell('ill prollll'la. c l'apu de
melhorar o progrcsso de II'CS dalllnus, sou sel'l'ido ordcnar illlerina e prul'isorillllleule,
CllIlJII:II'lll lliill cOllsolidu 11111 syslellla geral. quc effel~lil'allleute regule semelhanlcs lIIa
tl:rias. o spguillte: '1°, qlle sejillJ adlllissil'eis n<ls /Ilr.'llde;.;as do llrasil.lodos e qUllesllul'r
gencros. rnzcllllas, e Illcn:lIdurias trauspurlados. ou em nuvios eslrilll" ,i ros d/l< pOICIIl:iIIS.
11"1' seconsrn-alll em paz e lIannonia eum a millh/l re:i1 con1a. ou elllllnvios dos IIICUS \'as
sallos, pagalldo plJr ClIll';lda 24 por ct\lIlo; a saher. 20 de direitos grossos, e 4 cle dOll:ltivo
já csiahelrl'ido, regulando-se a cuhrallça dCSlCS direilos pclas IMulas ou aroramclltos.
porq<:c I'té o prescllle SC reglllll0 cada IIl1la das dilas alf:,ndcgas. ficallllo os ,·jllhos. agllar
delllc>. e aZl'ill's doer,. que sr denolllinão lIIolhados. pag:1l1110 o dobro dfls dircilos. que
até aeçora 1Ie1las salisraziiio: 2°, quc lIáo só os mcus "assallos, lIIas lamhem us dilos es-
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everciro de 1808, e onlenoll,qne o acompanhasse para o Rio de Janeiro
aonde ensinaria a dila sciencia (1). ,

A carla régia II~O foi bem recebida no Rio de Janeiro, tAnto por éllO'nns
COIl olheiras de b-lado, C0l\10 pelo corpo do commercio, porque a eSle,lbe
]IÜO fazia conla, eSlivarão ,IS cou asem tal estado de ser re\'ogada a lei,se
José da ~ilva Li Loa, niio UCIl1011 lra -o com argumenlos solidos e irre 
pondivei ,a vanlagens do commercio franco, sobrellldo nas eircum [(lll

eias, em que se achava a na1;iio,dillldo ti luzas suasjudiciosa observa~ões I
Qual1l10 lodas esta cou a se P(IS <1\'ÜO,OS inimigos da franqueza do" purtos
do Bra ii, cucO"áriio mesmo a propór,quc fosse casligado com sevcm.lade u
autor de emeluunle idéil, ao que e ol'Põz D, Fernando,e o proprio prin
cipe; sürenado luuo,com ° appal' cimento de um lumino o escripLo em
duas parLo.

José da 'ilva Lisholl por es e Lempo achava,se ele cama,em conscq'Jen
cia de ul1la grave ell[,~rmidilde, e nesse esLado uila\'a as suas Obsel'va ões
sobre o commercio franco á sen'f1lbu Bentu da Silva Li boa, actual barão
ue Cayrú que o haviilllcompnnhnuo. Com isto Ludolerrnillou, e o Brasil
franco á todas as nações, deix.ou de ser um mooopulio da metropule

't~angciro~ possüo c~rot'lal' para os vorlos, que bem lhes parecer, a beneficio do COI~lll1er:
CIO c agl'lCullUI'a, que tanlo dc.sejo prumol'er, lodos c quac'qucr generos colOllla 's, a
e~ce'p~áo ,?O páo brasil, c oulros 1I0loriumcnle estallcados, puglllldo por lIhidü os lIIesmo'
dlrCllo ,JU e labelcl'idos lias rcferida cllpilillli:ls, 6(';lI1do ellLrCllllllo como elll suspellso,
e sem I'igor lodas IIS lei '. cilrl'ls rê"ias, ou oulraS ordell', que alÜ uqui prohibiá IIcsle
E.s,tndo do Bra:il o rcciproco conllnercio e 1I11'cgil~ôio enlre o' llIeus l'a5'allos, e cslr~"
gClros. O que llldo as ';111 I'arcis excculnr "om o zelo e actividade que de I'Ó espcro, .r. 
cripla lIil Illlliil 1I0S 28 de Jilllriro de 1S08.-Principc.-Cuml'ra-se e regi'Lrc-se e pu 
sem-se as onl'n neeessari(ls. Bahia, 2IJ dc Janeiro de 1S0S.-Coodc du Ponle.-O secre
tario, Fran 'isco Ele'bôio Pircs dc C trl'ulho CAlbuqoerqoc.-E para que eh "ue aliO icia
de todos,mandámo (Im~ar edilar.s lI'lS lugares de eSl)'lo, Bahi I 30 dc Janciro dc 1808.

(l) COllia rio Ilo\:rclo creillrfo uma cadcira de economia polilica.
u Selldo ',bsolulamellle nece:'sa1'Ío I) eSludo du cieocia cconomica,lIa presenle conJonrlu ra

e~l,que o Bra, ii OIJ'Cl'C"C a melhor oCCilsiào de se p()rcm em pnllica muitos do' scu~ prin
ClplOS, p:tra que os mcus "a "alias, >cnuo melhor iu,;truidos ocHe • me po- 50 se 1'1' I r com
nlais valllngCIIl: C por me coustar, quc José da Silva Lisboa. depul1lJo c ecrctario da
me~a da in,specçiio u'1I"ricullura e cOlulllcrcio da cidadc da Baltia. lem d1l00 prol'us de ser
JIIU~lO habll, par o ensino daquella scicnciu, sem a qual e caminha 11 cCi.liIS, e COIl1 pu sos
JI1l1lle,nlo~. e á' "ClCS contra rios nas II1aleria5 do g '~rno.lbe raÇo mcrce da prOl riedade e
reç;encla dc ~lIIa caueira,e aul1l publica, quc por c.sle meSlllO decrelo, sou :en'ido 'rcar no
RIO dc .I11l1elro, com o ordCllado de qualroccnlos mil réis,paru ir c~cri;Íla-lu,ct;\I1,en'1Indo
os ordenados dos S?II ~ uga res.que até (Igora lem occupado na Bahia. As juntas d1l raz 'I~da
de 11111;1 e outra c:qlllanla o tCl1h30 lIssÍllJ enlendido c ra~ão c~ecutar. B1Ihiil 23 de Fcvcrelro
ue f80S,-Com a rubrica do prillcipe rc"cllle-D. Fel'Olllldo José de Porlu"lIl. II

E' lri tC',e i1lé ,magulI o cora~ôio, que"o ViSClllIUC de Cuyrú. lendo escriplu muilas obras
de econoll~ló' politica, ~le direito mcrclllltil, historias, ele., etc., que mcrecêtào applau~o(
üté nos Plllzes esll'UngCll'os,COlllo u 'OlltCC'U lia ociedadc Philosophica de Phillldelplnu,
(I~? ,o 1I0mc~u logo, cu mcmbro t:D'rrcspOl1dClllc. 1'0, se pril'udo do mesquil1~lOOl'llcl1ado'
P~I'I ,Is5cmbl ·il.. nH ICI do or~ilnlCl1ll) rle JS3 l, pelo rulil prctexto dc aüo tcr dlSClpulo ! ~ !
E o cnso dc dizermos com Filinlo Elysio

E "ós crÓlo·cis indouros!!

, ~ois não se ~dmi rcm di 'lo, porquc, m1lis t:trde, pedindo nós au corpo lcgislalivo um sub
SidiO para a IlUpl'cssàO UO nosso DlCciulturio de lIIcdicina, cil'uq:;ia,c scicllcius uatura6S

10
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l1ortugueza, e foi olharlo pelos c.trangriros, como um graode raiz.
ue müis cedo, ou mais tarde, se cons llluiria OiJ~ÚO livre, e imlepen·

Jente (1).
O prlllcipe regente, satisfeilo pelils continuadas provas que recebia,

"honrou na Ballia aos PiHliculares, aceilando jllutarcs em Sllas casas, como
aconteceu com Manoel José Vilella. Por estas demollslra~ões dtJ amor pa·
'ternal,n50 cessavão os Lwbitanlcs àa cidade da Babia de mandarem ao
'Supremo Senbor do Universo, canlicos de louvor, em solemnes Te-Deu1n
Laudaml/s, como se presenciou por tres dias successivos na igreja do Cal·
legio de Jesus, á começilr do dia '29 de Janeiro, concorrendo á elles todas
as classes da sociedade babiana.

S. A. Real,para moslrar a salisfaçiio de qne estava possuido,no dia 5 de
Fevereiro promovcu a ofGcialidilde, augmentilndo os posto mililares de
todas as arrnilS, e condecorando a mllilos cidadãos da cidade da Bahia ;
esses despachos, embora fossem datados do dia 5, só farão publicados
no dia 13.

No dia 11 ele Fcvereiro,roi dar um passeio a ilba de llaparica, levando
comsigo o principe da neil"il, em barcando-se na ri bei ra por ,'alta de uma
hora da tarde, e c1epois de ver o povoado,embarcou-se pouco anle de anoi
tecer para a capital, e ao sabir do porto, leve ele arribar para a povOll~iío,

por causa do Ilordeste, que soprava rijo, e pernoitou em uma casn per
t~ncente a nação, que depois passou á ser propriedade de Joiío Anlunes
Guimarães.

A nito em que vinha Jo é E~ydio, Thomnz Antonio e outros, que com
o temporal do dia 11 de Dezembro de J807, sr. havia disp 'rsado, cbegou
a Babia no di" segunda feira 16 de Fevereirn,e se reunio a esquadra, que
estava fundeada, e prestes a parlir para o Rio de Janeiro; porque tendo

sendo a eondiçiio, que 3S despezas para a impressão corressem por conta do Estado, e qua
o gorerno depois de impressa a obra. a maudesse distribuir pelos mercados de livros, c logo
que a surnma apurada iudcmnisasse a de"peza, se 1I0S enLregasse o restante dos volumes.

O nosso nHll1UscripLo pnssou por Lodos os tramites.porque correm as cousas no corpo le
islatiro, dando a commis fio o seu parecer favorarel, cousignou a ,'erba de 15 contos para

a impressão do livro, e eSLe parecer. olfrendo duas discussões, na Lerceira Leve a iufe
licidade de c<lhil' pur boa maioria ele i/llls/rações. Tendo cahido o projecto de lei,que con
signtlvn a verha pllrn a irnprossfio de um lil'ro que ainda não temos; cm seguida euLrou em
discussfio nuLro. que auLuri~ava ao guverno a dcspeuder 22 conto de réis para "irem ca
mellos para o Brasil i e renlmente pas ou na mesma occasião a tei dos camellos, para
nugmentar o numero prodigioso dos que por clÍ temos.

(1) O Brasil vivia tão monopoli ado ,que senão permittia a nenhum e.trangeiro penetrar
nu seu interior. mandando-se expressamente pO-los para fóra. e mesmo prendê-los. Como
nconteceu ao celebre barão de Humboldt, curno se verá do eguinte documento olnda!.

« Havendo nOLicias que um tal barão deIlumboldt,tenla seguir as suas excnrsões pelos
serLões deste Estado, se faz preciso que Vmc. lique prevenido para no caso de verificarem-se
õlS referidas noticias, ou succedendo apparecer outro .i1gurn estrangeiro "iajando por esso
districto,o faça cOllduzir a esta copitol, com toda a sua comitiva, sem comtudo se lhe foltar
Ú deceneia, lIern no bom tratamento, e commotlidades, mns só acornponhando-o, e iuter
ceptantlo·lhes os meios de no transporte fazer indagações politiCils e philosophieas.

Deos guarde a Vm '. Palacio cle S. Luiz do ~Jaranhüo 12 de Outubro de 1S00.-D. Diogo
.tie Souza.-5r. capitao Domingos Lopes Ferreira, )
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chpgall0 dp.~la cirlarle, por r,artns rrrrhidas, II noticia da rertczn ele alJi se
ac'harelll a princeza Vill"<I, e rnai' 1H'~SO<lS da familiil f(~al: enlào . AlIem.
o prilleip~ regent!', entcnL1enuo rellnir-se, pM conselhos, a sua falllilia~

marcou adia qllarla feira 2!J. de Fevereiro para e el11u<l:"car, com . MiI
ge~tade a rainha D. ~Iariil I e Olhos, o que e(Jeclivamenle aconlor,eu; !Y.

t.Iopoi de embnrrado.sentinrlo sauuad " do llilbilanles da cidaue da l3ahia,.
quiz dar-lhes mais lima prova do seu al110r, villllu a terra no cliil 25, onde
ueu bcijall1~o,e pa . ciou pela eidilde, emban:unuo-se ús 6 Lora. da tarde;
e no dia 26 pela 11 horas da Inanhü, ilS nil(l- uspondêriio os ferro, e e
fizer;io a volla para () Rio de Janeiro, Oralldo nn Babia (Travemente en
fermo o duqne de Cildaval, em casa de ~I<lnoel JOilqllim Alves Ribeiro,.
rc idcnte na grande propri darle da rua das 3Iercê , conti<>ua ao l\lsseiO
Puuli o, que nào podelll.lo rc-i tir il lia 0rave enícrmidarle, ~uceLJmbiO

ás ;{ horas da Il1llnhã elo rlia 14. de Jlurço d~ 1808, sendo o seu cadilver
dep silado no onvento de S. Frunrisco, e acompaobado por um numero.
prodi"ioso de ciclillliios, toda a tnlpa, e do governador clln/le cln POllle;
celllbrilodo-sc no dia immeJiato, 11m pomposo ameio funebre, de corp()
presenle.

Á l'a1l1ili.a <lo duque ele Cnr1aval, qne com eHe vinha IHl nno D. João de
Castro, da qual era commandantr. D. Manocl João rlc Locio, e que ar
rilJitra de arvorullil a Pnrabyhll do arte, d poís ela IIU mnrltJ partio pAra
o Hio de ,Taneiro, cm um navio mercallte, por fie"r i1quella nãu COI '00

certu na Rabia.

Pai'te tia fumil;i-. a'cal, que e havia clãs) ea'S .!o con
o teml_oa'al .10 dia :1.1 de DezcmJU'o de 80: , chegi
no Ui .Ie Janeiro no dia :I; de Janeiro tle :lSO§.

o conde elos Arcos, D. Marro de Noronba e Brito, governtlva enLii()
o Hio de Jan iro, em cnracler tiC vir'e-rei lelldo recebi,10 orcle d~

Lisboll, para se oppOr a qualquer invílsüo illimi"u, trazia os illl in r l.HI.

tante , assustados, não só pelo que sc o pera\'a do Frllnrcz. nr).I3m ii ..
como pelo receio, ria sorle de Porlngnl, que CSIUVil i1meacado da ill
"a ào franceza, porque geralmente so sabi!), que Nnpoll',il) qUNin POl
força, que o príncipc regente le uma vez rompe. e eom ii lnglal ITa, fe
chanuo os seu porlos aos Inglezes, conl1scando-lhes os bens, e os cxpel
lindo dos seus dOOlínios.

A surte futura de Portuo-al, e a spgurnn~a proprill, cr~o os dOIl. pen
samentos afJ1iúlivos, que o cupnvão 11 Illtcnçiin, n~o só do gfJycrno do l\io.
de Janeiro, como dos seus bnhitilnlcs, porque s(~ temia uma inva.ã~

em alguma das províncias elo I3rilsil, abundante rm porlos mllritimos, e
enSl!aUaS, onde os desembarqnes se! podem f,)7.l'r r.m o I11PBOr ri co.
de vida. Esles peno (Imentos qne Iilolo inrrpll1rnto liveriio,for~o dr) "ane
cidos, com II chegarln do briglle rle <>nerra Voad01', no tlil1 1 ~ de Juneiro
de 1808, commundado pelo capilão de fragata Francisco :tl1aimiliauo da



-- 76 -

S011Z1I, nOlieiando que os FJ'[mcezes linll~o jltnll1mcnlc com osTIespllnhocs
entrado el1l Porlugal, c se encamin!Jilv~o purn Lisbon, com as visLas
de se apoderarem dê! pessoa do principe r genLe, o qlle este a tempo,sendo
illformllUl1, embarc6ra-se com Luda a familia reLiI, e cÔrle, com desLino aO'
Rio de Janeiro, unde pretendin residir, alé qne 1\5 'OUSílS Iln Europa llIudas
sem de face, e que cm hreve tcmpo cheguria /lO porto do Hio ue .Janeiru a
e~quadr;l, que cOllduzia O soberanos, '(1m sua f'lIt1ília e curle, viudo uesLe
nllldo 'slaiJelccer a séue da monarcbia 1I11 cidauo do Hio de Juneiro, alé
que se fizesse a paz geral.

O 'Frnncezes, realOlente entráriio em Lisbon, 110 dia 1" de Dezemhro de
1807, lrazcndo II sua frOllte o g neral Junol, que já niio porlelldo fnzer
fogo á eJll\)ura~ar a esquadra da Torre de S, Juliflo, pUf uão pode-Ia alcall
çl:r foi tostcm li nba impolenle da sua viagem (1),

A cid"de do !lio do Janeiro, que se dispunha pnrn re iSlir as forç/ls
1m" oras dos eSLrangeiro , mudou ue I'estirlos, e '1Iicloll em preparar- e
pura rC'ceber os soberanos da naçào, 4ue a prel'eri50, 65 ouLras cidades dI}
,,<I. Lissimo conLillcllle bra ileiro.

O eond dos Arcos, á esta agrad/lvel noticia, f z com toda 1.1 bre-
])revidude pos ivel, é1promplnr o "po. enLos e commuc!os par'l un Ma'" 
lades,e rumilia relll, bem como IHll'i1 oS fit!illgo ,c grondes cio côrte. O coulle
dos Areos ueterrnillou, I]ue sem rlemoril, despejo sem lodu ii qutlcli:ll de
cilsas immediala /lO palacio, bem como a uu reILl~iio,iJ5 sllla Llo expedlenle
da casa da moeda; e que os proprietarios de UOI grande numero dos me
luares IIredius ac, OCtllpa.sem,ellle mant!i1s em oS cllaves em breve lempo.
EscrevBu immcdi/lLamentc para o govcrnildore~ de . V<lulo e .1inns, om·
municilodo-lhes II vindu dos soberanos, e da ('Orle porttJrTUeZil paru o Rio
Je .Janeiro, pcdindo que sem demora miJlldussl:}1l1 viver~s, que aba~Le·

tesse a apilal, afim de que a real comiliva, e povo, não senti Sem f,dlas do
Jlecessario a vida. M.andol.l ornar e mobiliar o pnlacio, com a gnlndeza e
magpiOcenoia,que permiLtiiio as tircumslnncia do paiz, e pura o qoe todos
os uilbitantes concorriào, e Lrabalbayiío ·om prazer,á receberem os augus
tos uo pedes.

O mesmo quc fez Caetano Pinto, cm Pernambuco, mnndando 11m navio
erusar os mures, ]Jara levar viveres e refI' 'scas iJ csqunurd real, fc-lo jO'ual·
mellte, o conde dos, Arcos, mUlJuanc!Q eJlluul'l;uções pe4uena', cum rcfre 
cos e vi\'cres, ao enGon~ru da esqua.driJ, aChu de a prover do que elJas le-

(1) Junnt anLes de entrnr em Lisboa pro ']nmou aos seus habiLanles dizendo;
« I:(abilantes de L,isboa.-O IIleU exercito vai entrnr na vnssa ·idade. Eu villha salvar o

"0550 porlo. e o vosso principe da inlluRucia malignll ela rnglatorra. 1\l:ts este p"illcipe,
aliíls respeiLavel pelas suas virLudes,deixou-so IIrrastrar pelos conselheiros pediJos de quo
era coroado, para ser por elles ontre~uo ;tOS seus ioimigos; aLrel'crtto,se a assusla-Io quanLQ
it sua segurança pessoal; os Y<\ssallos Il~O forlto Lidos cm conta alguma, e os vossos jllte~

resses forno sacrificados it oohardia de UIlS oouco ele l;orLeznos.
Moradores ele Lisboa,l'ivei socegados cm \:ossas C' sas jnno receeis cousa nlg Ima do meu

exerciLo, nem de mil I; os nossos illiOligos. e os mall'ndos, sómenLc devem temer-iIO'S
O graude Napolello,meu arno,enYiu-llIc pam vos prOLeger, eu vos proLegel'ei .-JuNOT.»)
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vavi'io. Estas emhllrrn~õrs sahin(lo (10 porto (10' Rio ele Jnneiro,niio liverão
a mesma forluna, qu il de Pefllilmbuco, rorCJue nrio encontrarão a e.qlJa
dra,qlle trflzia oulra uc('['ola, forçada pelo IUllporill do dia 11 de Dezem
bro de 1807.

Quando Ioda e til COUSIlS se fazifto, ao amanbecer elo dia, domin"o 17
(le .fillll:iro, o lelegrllpho da fortaleza do Pico,fez signal de ver no horisonte
oeealJico, a esqnfldra r 'iii; e corno por üllcanlo, todos se aprompliÍri.io com
él lIlaior stllisrll~iio éÍ receberem os lIlJ'711sl0' viajantes. Pelas ruas da cidade
um aos oulro ,1I1l1UIIl"iaviío ii chegada da familia r aI.

Colleclivamente se diziA, qne o priIICípe com loda a sua fnmilia,estaviio
na IJnrra, poré.:: nAo t1ll'dou muilu, se sOlJbesse, que, em consequeocia
ua ll'mpestilu', jiJ Il1CotiOnilda, as niÍos se di per <irão, e n esquadra, que
eslal'iI ii vista d,l barra COI1lI11zia plnle da familill real,conslalJle Ui! senhoras
D, J\lm'ia Benedicla, princt:'za cio Bra ii, vinva de eu sobrinho D. Jo é,e a
infanla n. jlnriul1na, irmã Lia rainbn D. Maria I, vinuo lambem com ellas
ti, illfilnla D. lzabcl "Iaria, e D. ~lari3 Francisca, Jllha du príncipe
regente.

To.lo o povo çorreu para as receber, po tando-se n tropa de jinba,e me
liciüllOS,1I0 competenles lugares, á espera que desembarcassem,para lhes
fazer II honro devidas.

Serião 4. para 5 hora da tilrde, do dia 17 de Janeiro,quallllo fundeou
a niÍo Rainha de Po'rlugat. acompanhncla de oulras porluguczus e iogle
zas, elll fI' nle da tidade (1 l.

O conde ri s Arco, que esperava II reaes p ssoas, indo a bonJo para
as ilcnmpallllilr, por mais iII lallria' que flze s , não ronseguio que S.
Altezas descnilJillTas em, porquo dis eriio, o n~o fllzião omqualllo não
ehcgasscm S . ~Iügcstad s, com II antro membros ela fill1lilii/, o orno
t tu rc po,ta o c palhas e niío só ne e dia, ('orno no rguinl', Corão
,IS priueczas ,dli mesmo cumprimenlada. e felicitadas por sua vii/gemo
COlllO chogas em SS. Allezas no primeiro dia, em que 6 ue anligo uso iL-

(1) N(1l1S Qlll' funtleÍtrüo no Rio de Jancil'O nnlrs tia chcgoada do principe regente:
l/ninlla ele Pm·/n.qn/,I·ornll1allc!ada pelo ('here de divisão Franri 'co M:llloel oulo-Jlaior.
Prillcipe do IJra.~il, COlllllluudatlu pelo IIJlilãO U() luar e guerra Frnnciseo ue Rorja a-

JCIllO G:II'I;;io.
Tn{al/te D. HenrifJue, eOlllnl.1lHlaua pelo capitão de mar e guerra José iUaria de

AllllrÍ<la.
J1artim ele FI' i/as. chegada no dia 20 tio mrsmo l\Iez. rommandada pelo ca piUlo de mal'

c guerra D. afunoel .le l\len 'zc . il'lllão do eonde de Cil\'ldlciros. Este cOllllllandante lia
lIoite de saulllltio, 30 du Jalleiro. descendo da IIi", lIainitn de POl'/u,qal, para o escaleI'.
c.col'r'gOll, e cahio no milr. II/io selldo po i"cl ,al"a-Io, • depois de dias. apparccelldo o
seu e:lda"er, roi sepultado com 'Iodas as hOlll'llS ao seu .po to.ua igreja da Mi'criCOl'dia.

As núos ingleza -Lol/don. J1falbol'ollgil. e lIJollarcha sob o commando do comrnodore
M~~ •

~fine!'l)a (fragata). commandada pelo capílão de mal' e guerra Rodrigo José Ferreira
Lohn.

GllIphinho (fragata). commnnrlncla pelo rapil.'o de fr;I"'llla Luiz da Cunha 1II0reira.
Varias ernburcuçõcs lIIcl'Caules, 'lue l'jUit:lO cheias de povo, (lue aconlpanhárão a família

real.
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lllminar-se n riilnde do Rio dr JilllPjro, nnlrs ela rpsla (lo mnrlyr S. S 
hil~liii(), o SC'III1JO da cilmara por p.ditill (1) lllilJldoll, que ii illurninilçil()
('()lIlinII!ISSe alé aO din 22, e aindil com mnior esplendor, como milllirl:s
tilção do re<Yo ijo, com I"e a cidillJe do I{jo de JillICil'll recc1Jrll em seu
sl.io a. pessoa reiles. Elllborn, por lodos os moelas pos ivr.is os lta1Jilill1lI'S
ela cidaeln,eleJl1Onslrasscm ii alegriil de qJle eslaviio possuídos, enlendié'ío niio
ser (',ompiela, por Iliio lerem ainda 1I0liuin do reslilllte da csqundra, que
condllzi,) o principe re<Yente, S. ]ilgeslildc il rainlia D. ~]i.Irja 1, e mili
pC_SIHI: da fUJlIilia real; e pulo que se fizcrào Prece ao Alli imo,por Ircs
Jia , p ,Ia eI I('garl i) de S . ~] i1ge taue..

S(~m nOliciu ,e cm meios rle as ohler, viviiio todos arni('los~ e mllilo
principalmente, por Iliin quererem desemiJarcar i1S princeHls, ii se rol1
servnrcm por lllui de lIm mez, sobr a aguns, a hordo da n(10 do .Hll

transporte, al' que 110 dia 19 rle Fevereiro,c/legou dn cidade da BalJiil 11m

DJviu, com ii lIoticia de alli 50 achar o prillcipe J'cgcnte,com Slla l1liii, mu-

(1) Aos dcze,eis dins dI) mez de Janeiro dc 1808 llesl~ ci,ladc do llio dl' J~lleirn rm o
sellado da call1lra, cm acto ti' vere IIlça, se ajlllltill'iiO o juiz prcsidClltc c IlIais \'crcatiol'l's
do sefl,lllo da camarn. IHlrn fll7.erelll vereaflV·' fia f"l'IlIa dus SCU rC"ilfl fitos, C IClldo floti
cia da I'crteza da sahida de' A. Hea I da cOrte dc Lisboa para f' ta cid nuc, e dc,cjalfllo
a callJnra d'H Ludils ~s prrmls de sefl 'Ilflor. ua SU;I lidclidauc. e do scu rc peilo, pur;l cum
::l. A. Tll'al. sua ""guSla IlIili, r dClllai' "s ouLras pessoas reacs. nccol'uárilo fllIilflimellJelltc
que sc .Jcviilo faleI' todas ;IS dCSPl'7.IIS qflc fossellJ prcdsas erfl taes OCl'asiões, ,'5 qflacs
IIc\ iiio ser ellJpregadas IHI tletcl'lllilf<lçÕe "b"ixo flICfI('ioIWdas,COIll outras qlwesqul'r IJU
furcm llccessari<lS: conl'ierilo pois; i", quc a i"rcja do C"rnll) dcveriJ IIrhllr-sc a 1'1111111;1.

c tfldo disposlo pilrn Ufll Tc·J)cl,m fiO dia da chc;:aua dc S. Â.Heal,collvidlllldo-se parll i so
a IIlusita preeísa, par;l qllc 1I01'1ISO, qUI) S. Â. Re;l] qucira fazcr oraçilo, depuis de desclfI
uarclIl', rOlllpll a orche·tra 110 acLO da UII entrada n~ dita i;;reja; 2". qlle sc d(~ve Ofi'l\I'l'Crr
n S. A. Ileal e !udll"; as mai, flc.soa: reaes 11111 refrcsco; 3°, que o sellauo da camara irá
Wlllpl'lmelltar a S. A. TlclIl e as mais pessoas rcncs por i c elu nome tio flOro: 1,0, illllmi
nar'~l"ha a tidud,' 's.'ns nrrcbalrle' por oito r1ius succl'ssi\'os, al"i~alldo'se ue de ju todo
u poro \1111' clliwcs, p,II'(I se prcl'urllr, ulim du qUI' cada UIIl tcnha tempo dc ~c eSfllCl'ilr nas
de:ullnstrarlJcs do seu regosijll, iilfllllilla:ldo (I t'ronlcira tias .ua· casa com clc"alltia c
SUIllI'Luusi(ladr; 5". o scuadu 11Ialllhlrit di,tl'i1Juir ccr;l (lara as IlImillllri(ls pclas ca"u quc
f1CfiO frulILCil'ils ao palul'io. c pelu da lll'nia de ll. :\J:\I)ocl, (lollde rcsiuir os criurlos tlc S. A.
n 'ui; 6", II selladu f'.lrú illulllÍflar COIll "oslo, c clcg:lIIcia. o cacs e largo do pulaf'Ío em PJ
ralllitles, hulauslrc' u gull:rias uc m(ldcira pelos uitos oill' dias, Csc distribuir;\iJ 'um s '
IIletriu, II nlusiea dos regill/Culos,pura '1t1O por LUl'I\o,cch"brc cunl sells instrlllllelltos tno cx
traurdillarill succcsso; 7°, o SCII~tI'l lIlIimará o poro li formal' dUllça , c dar outros le;tr
lIlullhus da SIlU :lIcgria; 8",110 rim dus uito lias se ha de celebl'i,r UIII T -Dcum lia catheural,
para o CJlflll scriio f'Olll'idadas fiei o sellado toda; as corpul'(lçücs e flc'so(ls distitletas dcsta
cidauc; \J", scril lI,ccssario qtle oscilado cOltlprimeJllC todas as pCS'OllS reües ti p l' si,
]Irollutlciaudo II prcsidcllte UUI III'cvc disc'urso.

F,n(llmcutc .Iccordilnlo qucsc devc mmlar 11m Te-Deum pela fcli7. s"hicla de S A. Rcn!.
cm IJlU dia da scmallil que rCIll. c em tres sue"essivos d '\cril o 1I1eSlI/O senado n,sistir Iis
.Prcce~ quc ~c dcvcm fllzer na S:" para o quc se dcl'c eSt'rCI'cr ao ('lIbidu fiara li lírcnçn e ns
sistcncill delle mesmo. E quc outrosÍlII ~c lizesse lJ111 flallio nol'o da mclhor nl7.cnc\u qllc ~C'

achar,para rcrebrr S. A. e Uluis l'u~s()US rC;lI:s.-Conful'llIe. lnnorancio (la l10cha .Uacicl.
Aos 2J dc Março de 180S flcsta Cllrtc e t:idaclc do Tlio tlc Jalleiro. se ajUI1It\rfio 0])1' juir

jll'csidellte c IlIais senadores do SCIl<I<lO lIa eamara,c nos p.IÇUS do mesmo scuado.pill'lI eITeilo
de f.lzerelll Slla \'crcnr:jf) na fórIlta uo s u rcgilncuto. c tralarCJll do! li 'got'in. f":ononlicos
tlcSlII ridatlc. c at'col'llúrl,t) '1uc supposto 1111, amlaCi da historia porLuguczu. c, na tio gl'/lCrO
JllIflliIUO, se ha dc (,'ercl'cr II luellllll'i1l"cl f.lrlo tia sahiua rio prillt;ipc l'l'gCI,le nfHSO s"lIhor
do~ cus rcillos, Cslla I'iluia pu rol esta sua c:idade e E,t:lllos,por lnolíl'o dn f!uerra tia EII
ropa, quc f'Ji ullimarllClltc persrõlli-Io c illflllicLôI-lo lia meio de sua anti!)ô1 côrte e cidüdc de
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Jher c filhos, no "aso de perfeita saudc, c mui satisfeito pelo bom recebi
melltO, que liveràll.

Esta' noticia aIlirnadourll, foi acolhida com "erill contentamento, e pelo
que tnll1quillll os é1l1imos, esperavão com illlpaciencia a hora da t;bcgada
dos sllberanos ii cidade do Rio de Janeiro.

As princeza, om a certL'za cla estada da familia real nil Bahia do Todos
os aulos, por instancias dos fidal"os que as acotn(1i1nbll\'ÜO, re úll'êriio- e
ii dese/lluurt;ar d,1 ncio, e fonia residir elll pulacio, allm de CUIIl mais oce'Io
receuerem a S5. MiI<re.tad) e Altez.as. Pura i lo po lou-se a lropa frOIl
leira ao 'cies, e 110 III ~io rle uma multidão de povo, :.10.0111 ria' salvils das
Iláus C fortalezas, no diil ':2':.. de Fe\'creiro pelas 10 la rnanli;i, d 'sem
barcáriio 110 ciles do largo do Pa~o, fronteiro ao pitlacio, i1C'olllpilnlladas
de sllas Ja/lHIS, e prec ,t1ida da fiJahJia e nohroz:l, diri;!irflo-'o á pa·
l'ICio, l)IIde se rct;olhcrào c forãu bellignamcnte cUlllprimcntaJas por
ludos.

Li;bon; e mpposlo que se ha de lamhem escrever nll nícsma historia o espirilo com que
esle senado o rec~bl'u; conlludo faz- e muito preciso e ncr 'ssario contar o modo com que
esle seuado recebcu II • A. Rcal, a real fUllIilia, e as publil'a delllulIstraçõe de seu rc,
'pllilo e I'a slIlIagem ,'om o mesmo sellhor.

'[elldo,se adialllado da l"quadra (lortll"ueza il náo Rainha de POI'IIl!Jal em flue \ ierão
elllIJiII'caclils as screllissilll1lS ,ellhorils illralllilS D. i\luiil f'rillll·i"ra .• D. Ilalll'l1\lilria, nu
llustas filhos 00 I'rilll'iIH' ...·gentc.llosso sCllhor, a screnissillHI Sr:I. U, ~Iaria Francisca Uc

'lIcdicw, (lrilll:eZll do IIra,j( \'ill\'a, c a sercllissima '1'1\. iII ra III ii D. !\lilriallnil.lia' do mesmo
õlUgustll ,cllhor, l'heoalldo·ao (101'10 ocsta ridadc 110 oiil17 dllllll'Z de .1illleiro di sle .111110,
fui o 51'lIadl) .lIudllr ilS SS. AA. JO\ .. ilcompallhado dos jllizes, nilllOlacl's. P (h~ muitos
ciclildoius; c 110 diu .'C"lIinle tlllllullci:lndll ao PO\'O ii chegadil de SS. AA. TIR a esla
l:idadl', drtpl'llIillIJu ha \ crcllI lumina rill por Ires (lias. c qua'i tOll05 05 diils que S. 'A.A.
eslil'er:10 elllborcildils, rcpetio o sellado 05 sells rortejos, illdo '·ê·llls a bordo da dilil lIal),
e ccrlilieudo o SCII:IlJO da \'illda de . A. neal o prilll'il' , rC"cntc 1I0':SU SI'lIhor. e r(:;t! fa
milia, e lião sc eS\lucl'elldo Ilos perigos que o llIeSIIIO all"usto sCllhor corria 110 mal' en
tregue a l'nrtezia das olldil e dos vCIlLU-, dil'lõio UIII olTielo ao 111111. cabido, 110 quallhc
)ll'dio IIl1isse o' eus ao' "otos do SClladu, e qlle Lodo pedi'scm a D~os pelu boa "iil"cl1l
de S. A. l\cal. Annuio o cabido, COIIIO cra de esperar, aos de 'cjos do senado. c cOII\'ierão
cm filzer PrCCl's por 1I0ve dias successivos, as quaes assistia o scnado, acolllpallhado de
muitos cidadãos.

ApprOUl'e fillallllenle a Prol'idenciu que chcgusse o principe 1'cgellta nosso senhor ao
porto desta cidade, 110 mellloral'el dia 7 dc l\Jur~o do corre"t' ilnllO de 1S0S. O sClladn.
cOllhecclldo o seu rugar, a SUóI represenla~ào, c IIlais que LUdo,ils 'uus obrigaçõcs, quizlogo
"oar elll busca do seu prill'ipe c UO seu soberllllo; III~S UIl1(1 bem elltellditl:l polilir:l o ue
morou, ull\ depois dlls 7 hor1ls da noilr, lia 'lual hor1l, nCOIII(lltllh1ltlo tios juizes :lIl1101acés,
ôlferes da bumJeira, e oulros muitos ciuau:;os, foi dllJllanUlIr a náo Príncipe Real III que
tillllôl villdo S. A. Ueal; e obtida u lil'ellça p:lra ellLrôr.sulJio á "'10, e alli postos os joelhos
erll terrll, beijou o seuado a mão á . A.RI'ttl, prolcst:llldo-Ihe. por bom do "I'. presidenle,
em brcvc c sigllilicanle ora~it() o seu respeito, li sua obeclicllcia e vass:dlugrm. e a vassal
IngCllI, obedil\lIcia, e respeilo ue todo o PO\'o dcslu cidade. O Jlrillcipe 1I0SS0 sCllhor re
cebeu com sobejo agrado li esle"scnado, travando cOlu"elle cOllversa accna de muillls c
"arillS COUSllS.

Dando S. A. Real lir.en~a ao senado panl se rctirnr lambem :I deu para que cllc fosse
saudar u serellissillla Sra. D. Carlota Joaquilla, prillcezu du lha'il, au"u t...1 •·po.a do
IlIe:illlO sellhor, e uas auguslas IiIbas, susLclltalldo ella mC'mo pclos bra~lJs a lia lilha a
Sra. D. Maria d'A.SSUlllp~::;", ac'lbado esle eurtl'jo voltou o selllldo para eslll cillallp, a qual
'\ esl~ lelllpo. esta,vlI LOclu illulllinuua, represelllando:lU 10llgc UIII Illilgllitieo lllllphithe'rtro.
No ula se:;ulIItc S do correnle mel de i\lar~o, pelas:l boras da taruc, dC,CllIb,lIcou o jlnll-
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o l)l'incii)C "egcnte c ft ;:;a ao Rio ele Janci.·o
no dia' de _lail'~o .1 . :llSOS.

A não qlle conduzia o principe rcaentc, om Sll(l m~i C mais pc. oas de
sua família lendo sabido da Bahia no dia 26 de (i'evereiro, avisloll il bilrra
clQ l\io de Janeiro no dia 7 de larço; p. ,ll'enu ao despont.;Ir da <lurora
desse dia, o lc\errrapbo lJvislou a csquaJra,fc'l. logo os siancle,; delermilla
do , illllllJllCiando a chcaada da não Principe Real em que vinh<io os. obc
rallos porluguozes, e cn[iio, porque cslavào prevenidos, upromplill'50- e
lodus á Teceber ílS pes oas reae . Dos navios funde'ldos, no porto, loao
que selllirlio 05 sianaes da e quadra a barra, cxpedinio-s~ escaiLrc lIO en
conlrodo principe rcO'enle,inc1oo chefe de esquadra ínlelldclllc da mariqllil,
Jo éCaelano de Lima,fórada bilrra,e foi o primeiro hauilanlc da cidilde que
b ·ijou ii nllio de S. A.I~eal,sendo por ellc recebido com muilalllmi"uidade.

A llIediJa que a e quadra franllueiava a enlfill.la da barra, toJos os

cil'C regenle nosso senhor com loda <I real famili(l, a excepção da rainha 110 5a sellhorn. A
de-pedida d~ S. A. \leal da náo cm que sc conduzira a estc porto. c a dc cida do primciro
legráo da csnlda tlcll'I,Coi :lIl1lunci:lda por um cm numero de tiros dc ClIlI]]i;O de tl),lns:ls
oulrllS lIáos surtns IICstC (lorto, lUllto naciollaes conlo estrungciras, (' cnda tiro de cnllhUO
q uc e di.; parou ,accend ia mai: e 111 ii is o dcscjo que lillha cnda UIII rio' I':tmdlos em I'er o seu
prilll"Ípc. e o . eu obCI'allo, cujas demOli traçõcs de alegria enullci,lda Jlcl:ts sillceras ex
JHessocs tle - I il'a o 1I0SS0 principe - I'il'a o nosso ohcrallo - viva o 110 so ilnprrador,
fizer;;o igual. ou mai ruido, c eSlrondo que os líros toscos e broncus tios illunill1ndos Cil
lIhões. Ao tem (10 ('111 quc S. A ficaI chegou a rllmpa no caes d. 'ln cidade, já ,dli c adlH"a
o se.nado, cloro, 1I0brcz:t. e (lOvo; no fim da rampa cslava /Irmndo um rico a!lur e j UlltO
dclle eslal'a paramolltado em vestes sarerdolaes o chanlre da Sé c lIIai- tluus COIIC"05. como
presbylcros as islellLes: . A. Hcnl beijou o anlo Lenho, 'orlcjou o cubido, c foi :In
dundo n pé para a Sé, nrOl1lpanhndo ue immenso povo Insido, que conl as sua e~pro-

sões de - vÍI'n o nosso prillcipe. ("te., Ilunca deixá ...io OUl'ir o eanlClmyslico rios sucerc!ol.'s
e llIui~ milli 'Lros sagrado. que for~o sempre ennwndo h 'mnos e p5U Imos enl luuI'or de
Deos Nosso Scnlior, pelu fdiz dlcgada do prineipe regcnLe nos.O senhor. TI' incril'cl o
numero das pos oas de ambos os scxos que enchião a rua Dil"l'ila, C a do RO'ario no seu
pavimenLo. c lias l"iISU , e é muilo mais incrivel que da bocrn de 'lua i todos uhi:io ex
pressões sillcerns de respeito. e dos olhos inllllens/ls lagrilll/ls que clJnlil"lllárúo u sincc
ri ande de scus c ruçõcs. Chegou S. A. Reill ii é, e l1Jlenlls nlrudo, COllleçou U .1'e-Deu11l,
findo csle, I'ollou S. A. !leu I c filais real f,lInilia para o pnço, em ruju largo da parlc
oricntal ardi(jo l"Ínco n seis mil lumes po los em um pro peeLo tl"Íulllplwl ~uslenl<ldo em
MCOS ricnlucnlc llinl,ldos, e no meio dos quaes rica c clegunlcmculC osluya po La nma
imugem ou relrnto de S. A. Renl, pinl<ldo Wo no nntural,'lnc p:oreciu '11c mesmo. O aulor
ornou esle retr<llo com as conhecida' I'irtudcs dc S. A.. Real, dc rcli(;iiio, justien, pru
dencia. forlnleZil, e rnn"nauirnidndc, e as JlOz cm lorno ddle mesmo. A UIlI lado I"ia-se
a Âmcrica absortn cahido o eOI:nr de pcnnas, mas olrcrecendo n S, A. Relll IInI"O. din
mnnles, e dólndo-lhe dn ho,'C<1 estas lelras - ~llIis que ludo o (·onleão. A utl"O lado via- e
a Asin, e a Africu, syrnboli aela. pclo camello e pelo elcpltallle. olTereecllc!u lambcm a
S. A, Relll, ullindo O' scu aos I'olos dói Alllerieu, dudil'n • lribulos, e sinceras prol'as da
SUll vllssullag m. A . cl"eoidnde das nurens e do C('O que se v ',e se descobre ne l' mesmo
qn:ldro symbolisa a fclicidade que traz 5 Aflleril'n a viuua de S. A. Renl, n qual afll"cnta
della luuo 'Iuanlo nos cnu'al"a mui. exprimida muito bem loda esla funLasia pelas 'c
gllinlcs duas quudras fcitas pelo Dr. J\Ianocl Ignucio da Silva Alvarenga, aS quaes
dhiiio assim:

Negras nuvens long exhnlem.
iUorl', eslrngo, horror, I'cnCllO,
Enll"e nós scmprc crcno
Seja o céo, a terra, o mar.



- 81.-

fHIvíos surtos na babia do Hio de Janeiro, el1lbi1lllleirilll05, snkiriio, 1.lütiJ
como na cidade rcpicaviio o sin()s, e milhares de [oQuetes sulJiiio 110 UI' etli
signal maniflrto de perfeito rerro ijo.

Seriiio dUil para tres Iroréls da larde tio din í de ~!ilf(:O, qlHllll1(l:1 s
qlJatlrafundeou, no /lllcoflltlouro tia cidade, e immedialéllllcllte, :>C slIulw,
que S. A. Reul Iliio desembarcava nessa tarde, deixanJo pariJ U dlil sc
guinte fazê-lo, e pelo que as pessoas mais rlistilldils da cidatle, ,e entl.llll
cárão em escalere , e,roriio li náo P"incipe Real, beijar a miio de S, Alleza,
e tle S. MlIgcstaJd: rCl;cbcl1t1o o priucipe a lotlos COIII ilrrauiliulIJe: pn~ 'c
dendo as fclicita~õe do vir,c·rei conde Jo Arco, que desde e 'le ill"lilllle
deixou de gO\'ernar; eglJinrlo-sc () senado da calHara, l:alJid,l, IIIilitafl' e
pessoas de irnpOrl'lllcill ela socieuildec:ivil. Dahi pussárào-seludus pllra a Iláu

AfTonso de Albuquerque, afim de cumprimeularelJl a prillceza D. C"r1l1lil
e sua' filll[l . As pessoa ela comitiva da princeza VilHel, qlle FIliO ltio J~

Janeiro e tavãUf for50 1.()llI!.>em a bordo I.>uija~' (I mão aos suuerilllos.
Na turde do dia 8 de ~larço de J808 desclI1búr(;olJ,\,or volI;1 .1:15 .l. horas,

o prineipe com li sua familia, e fai dar gril~a aO OluIJiplIlulll',!'oJ' SlJa rulil
dwgllda ii cidade do Rio de Jnneiro, c [ara o que eS!(lnLio du ,lnlUllIÜO pn-.
llarada a igreja do Cunllo,por er ti mais proxillla til' dCSUll\~r4"e,S. Alteza

-------------------------
O"re 1'1Ii. "andida Aslro"a
VII"II' hUllrllr a itl1ltlc ur ouro,
Pois t' II"S~4) C:'Ilc tltc:-ouro
Que lIill OUU11I l'Ó'úc ruuhar.

'0 alIo de 10110 I) r '051"'clll.e 1Ib,li~u tla< arlllUs reilcs,sc lião a'lllclles conhccidus ,"crsot
de Viroilio úa 'ua B-' Egluga que Úiliãu;

Dlim jll.aa montes apel' fllwios dlt111 piseis amabil:
Dlim '1uc Ih!JlY!o' pllsceu/ul' opcs ItUIll I'ol'e cicaútr;
ellllle,. !lO/lOS, IlOlIlc/ulue tlHtIIL luudes lJue nuwelnmt

1\lulllladosalli pôr pr.ll) Dr. jl}izl!<l r"ril,e presiúcl Lc dI) sCllu(1o,ÁHO'Slíllh" P('ll'iI ,Ie ni'·
lCllcuurL. O rOllcurso dos CSI'CrLilullrcs r"i 1'01' C\lrCIIIO 1111111 'ru~", 'lIlC dc .L"'I:o, "> I';,I'II'S
cOllcorl'iiio ii "er u hrilhill1l(: LI ':;Lus IUlUillal'iils, c rcclc:u'·sc c illl';';litr-~C ('ulll U:.lJlluro:'lU di\
ClrchesLrll. que dllrou pur 1I0\'C Illlitcs slIc('cssir;ls.po>l! Cill UIII UI'I'CIIL' "(JI' 'LII,oI 1"'1 11111111,,·· c
.'0111 i1S llIusicas dos I'CgiuH'l1l0S dl'~ta ciuatlt~. 0110110 Liiu. sc:,:ulldu ~c tinha illlllUltrllltJU.

fui S. A. )teal II S1l11l1l ','c C1Il11edrill a'sí~til' a ftJis'iI,e ao 2'e-D~tI/lL '1uc alli sc c'a 11\11 f..II)' Clll
;'CcITo de gril~as pc'I1I ,ua I'clil dil'gl'd1l,c UU rc.1I ralllÍliu, c lal,lollcsl-: di,l, ((JlUII 110 d1l ;,lIif
tlaLraua e dil real rUllliliu. c l'III1Lelll 110 dill da cllLrôldu dc . .\J. f.lI rllillllilllU,SiI sl'III""'I'"
foi °sCllauo qucm pcguu lias varas du p.lllio, lIjUdUlJu do vcrcud"r IlIai,'allti"I,. CÜ" IIll1is
"clllo tio IlnllU passadu. Jillllais se' vÍl) IIC,La 'idatlc UIIHl ll10 lusida rlllH:~a();.a 'lI.IL., 1"I'l'j.1
CaLhcdral ril'iIIlICllle IIrllada, e lãu uell' prc,laraua qu' 'e U:)O \ ia UIII b"clId" do seu illll'rillr
Ilue lião cslivc",,!' cuhcrlo da IImis !illl] lapl'~ltria: ÚllUS curcLus u,,' 1111'111 Ircs IlIlISil'lIS,1' 1111
11111 is escolhidu 1I111si,'u, e1cgalllc 01'11.11)1' '1111' ursclI\ul\cu OIIIOlilfl de IIr~;,u d,' gr,lças; UII.
lusido ôljulILalllc'IILo utllllili'III'C-' dc lI"hl'C', dc erclcsillstÍl'os, c sohrcLutlu () 'Cllalll) Úll l'a
Jllanl, aClllllpall·lrauo uos juizú IrlIIllllllr,'s, CU('lllai' úe s('lelll" cidl,.I;II'S, líll'r;,,, UIII I'uqm
!,~o rrS'pciLU\·cl. ljll parccia u Rill de JlIll"ir UIllU III"a cid'llle. A lI"iLl' ue l.h. celeh""lo
Ilta rui coroada COIII li graçll <lu L 'ijl'llI:io ÚU príllcipe rc"clIl' II"SSU se:1I1"r. olJual C\IIII
sobejo 1'1'[;lllo,.cCOIII c'rulhi<las rXprrs~iie~.lallla cril asua htllld;\ le~ a~rlldcceu uo prc'i
IIUIIlu uesL' Sml1lúQ Lllllo 'I 11 11 IILo cste fil.,'r1ll'nl 'eu ob,c'Iuiu . .E l'ur1l lJue a Lndo u L"IIII'''
("ulsL' ÚO <J uc' tica refcridu, clc., cL,'. E 'II ,\'lIlo,Ji" M'Il'lills l'illLII Ile Brill), c~rrÍ\';l,,· tio
11lC.~1Il0 sell Hlo I) c ('n'\'i -l'clr.:-.C",l:l Plrcs L'i:llJÓru.-.\.h~,.-;;:·lá COUrUl'lIlc. IILllu·
cencio da Ruclra .1Iacicl.

11
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na YCl:pcrü u('danírn l que irin fnzcr orll(,'~0. nn Sé Cnthedrnl,e o senooo em
51'liI \'olln pilra n eidaue, deli ilS [Jrol'idenciil~, ;j se prepnror O lemplo e
lugilres uo lransito p01"l1 o iH:lo, qlle se arproximuva, S, Alteza,no meio dils
~illl'lI, d(i)s rlill'io , frcncli('os vivas e 1Icelam/l~õcs, desembnrcou com toda
ii filmilia rf):d, cm frclIte de 11111 rico :dlar, flue nil parte superior (Ia Tampa
II,) c'ac c,lavlIlcvillIlilclo, e cm redor UO flll:t1 po lado o cabitlo,pllramentatlo
ric'il/IIClIlc, deli-lhe o eOlll'go (,llunlro Felippe Piuto da CUllha e SOIlZII a
heijill' ii CrU?, do lledl'JlIptor un Mil ndo, precedendo 11 esle acto a aspersão de
..1"lIa henlil. c CIII s('''uidn as Ihllrifi(:il~ões tio c:>lylo.

LCViUllill!t10- e o prineipe rc~clllc,e Ulilis pessoas de sua fomilia,de clinnte
do idl:1I', foriio l'cc.;clJidos llebilixll do p:dlio, de seda e ouro, encarnlldn,
eujas varas l'rilO sustClltadils pelo juiz tle rúra, presitlente (10 cOildo da
camara, Ago,lillho I' 'Ira d(~ Billrnc'cIIlI'l, I elos vcrC'atlores Mnnoel José da
Co la, Frilncisro Xal'il'l' l'irr , ~lillI (>1 Pinlll'iro (Juimarües, procurudor,
;José Llliz All'ilrcs, e r,l'il'iio Âlltollio ~Iarlin Brito, e pelos tiduu~os, Ann
1'!r,lo Eliils tia FOlIsp.l'a, c Alllilro Velho da ill'n, que forão conl'idndos
P;HiI isto, CIl1 :JllfJII~;IO o ler!'II] sido \'crcndoros do senado ua camara ; e
prost'guirfio n<J milr 'h1l, illdo ndiante fornHlndo nlas as ressoas mais dis
lineti1s, ejl'ir:as e militares, que niio se ac\wvilo 1.'111 serviço; em seguida
CIS IIlnn""p.s Benedictilln , os religiosos Carlllelitas, os Franciscanos, alguns
)\arilildildlOs, os sClllillal'islas de S. José, S. JOllqnim, e Lnrn, os mU"is
lrildos, sem di til1(;~i1o dc lu~ar, seouindo-se o estalldarte do senado (la
c'am/lrn, ('oncluziuo 1'01' 11111 I'idadiio, \'estido rir,amentc; a Cru'l do cabido,
tlllre tlous cercnes, lodo o rllJro exislente na cidade, o 'nbido, com capa
de i1spergo, e 10"0 Illraz, dohaixo do pallio, vinhn o principe regente, que
l.'alllilllHlVil sério, lristonho c lenlamente, v('stido de fardll; II seu lado a
l,riJ,ccza li, Curlolil,c110rilndo muito,e cnehug/lndo continllamente t.\s lagri.
luns, cnm \,c:;lido de seda prcta, liso, e os ';lbellos corLados mui rentes,
que os (:orlou ao cmbarcar-se para () Ornsil ; n. l)edro com Ü annos e
]l, ~Iigllel com 5, I'eslidos uc fnrt\elilS hordndas; n princezn D. 1\Iaria
TllOrez;l, llS infilntils D. ~I[lrin [zahcl,n, Marin Franci r,a,D. Izabcl Maria,a
11l'inccza viul'n,e D. Pedro Carlos. Totias estils pessoas caminhllvão debaixo
tio pallio. As pCSSOilS ue di tincçilo que I'ierão de Portugal, os oWciaes
m6res dn casa real, e os grandes do reino, a nobrez/l, rodenviio II fa
Inilia rcn\ ('m seu transito, bem como os ofliciaes tia marinha portu
gUl'za e IJritallllica, ncornpanllal'ão o preslilo.

A lropa de linha, e OIcliciann, eslavu di posta do modo seguinle: a ar
lilbarill, postada 110 Iilrgo fronteiro ao lllo;)tro. (onde é IIoje o thcsouro
(ln I'açu) commundlldll pelo comnel José de OIÍl'cirn Barbosa; e pela
frente do cúes o regimento de Brag/lnçn, communclado pelo brigadeiro
.1u;-10 de Uurros Pereira do Lngo Sarmcnto; o regimclJto novo, comman
daJo pelo coronel Domingos de Azcreuo Coulinho e l\Iello; o regimento
de ~lourn, comlllandndo pelo hrigadeiro Camillo Mnrin 1'ooe1et.

Os regimento de milícia e<I,I\'/IO postado pelns ruas cm alas;
,()!l,lo IIlU l:ommanclaclo pelo coronel Antonio Correa da Costa, col
locado desuc o clies do tlcsembarquc; até o começo da rua Direita j
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oulro commnndAclo pelo coronel Manlllll Lui'l. Ferreir,l, cO!llinlJ:ll'il dilhi,
lIlé 1\ CllliJO 'i1dura da rUil do Ho,;uriu; oulro rl'~illlelllo CUIIIUlillldad,)
pelo coronellIenriq'lO de ~lcll,),~Cglliil rl~la rllil d,) llll'i1riu, o IIl1aln!"llll}
oulro de lrIilic;ias COI11IlHlIJ<ladu pl'lo rorull!'1 l\1i1I1Ucl AlvilrL'S lia FtllI::.ct::t
Cosla,l'rminal'i1 1111 jrrrl'jil óa Sé. Ue quadniu de ('/Ivitllilria "OIllIlJilLlIiad'l
pelo capilão Pedro ~ulasco Pcrp.ira da CUltlJil, UCCI)\Jênil u aJrll da 'ú Ca
lued ral.

Os Iurrarcs ror onue linll<'\ de pa sal' li ramilia rei", eslil\'iío f.f;

l)erlos Je (lrOa IJrnnCll o mui [jua, belll cOlll(ljllllcaJus de I'olhóls an11l1i11i
cas : !JS jallellas c vllrandils pel'lllilllc('i~o ol'llildilS de lilldilS cull'llils de da
l1Iasco uu seelu, Calopclllda' óe cllltoras, que soiJre a 1'II11lilia reül lan(:a
vão (lóres. _ a rIJa uu Rosario so ergucm um l:Ureto, ollllu 'lO pas,-ar S..L
Roal, ao som de in lrunlolllos d\,l IIll1'ica, e CiUllilrüo bYllIllll cm louvllr
óo principe rerreul. A lropa conlparlillli1\'l\ do pulllico rcgo,-ijll, pol'tpm
a mcuíua que o principe pas ',1\'a por sua frelale. u: 'ollHnanJaull'S siludJ
1'50 a S. \.Ileza,e a real falllilia, e com frellolic() clllhll iasmn értio(;(II'l'CS
pondiuos pllllls soluados. Chegandu d('stu IlIudo o pr 'slllu !'Hill il igreja da
Sé,cujo templo eslilva uecelllemellle Ul'llé\\!O,U t:selar 'l'iJo COIIl prol'lIsiio di}
)IJZeS, I'oi nelle recebido O prillcipc n~rr'lllc, • se l'III:i!lnilll1alldú l",ri! o ullilr
uo 'S. acramento, ,dli allilldu t1elJ,tixu uo pallill, ajl)ellluu-sc ('0111 Sua
familia, e deu ora~i' ao Etct"Uu Senhur; o CJll;ln rtIll1[JClldo ii IlIII i('it (I

llYlllno l'c-Dewn Lcttldamtl~, concluido OI'pr'o Tc-Brgu, de. Stl 1t'\i1JlloU
. Alleza com ii real fHlnilill, e i"lIuIIllclIlu uelKlixll do pullill Se dirigiu pilru

Oaltar mór,olldu Ilovametlle ajl\clhlllldu - -e CIIIl\ as dUlllnis pos:n'lS,fi7;er,il)
oração a saO'rada {mllgclIl tia Di!nlis illla Virgelll ~l;ii de .leslls Cltrislll, I}

ao Bemil\'eulul'aóo lartyr '. SelJa lião, Padroeiro da ciuilde do Hiu UI}

Janeiro.
COllcluido" O aolirTos da irrreja, 10I'ill:l3r.lo-.0 S. AA. lt aes, e uertill

beija-miio indislint:lamcnte u louas i1S Ill: SOU', ("Ialllas se illJrox iII Iii I'àll ii

elles; e em seO'uida ° príllcipe rerrellte delerlllillalldo ir P,1I'il o palatin,°cabido, camara, e todas as pessoils du dislillct;iio filie 'c al:II<\I';l1\ 11'1

templo. o soglliriio illé o aura da irrl'loja, c l1~ellelldu-su ellu COIII li

seu Olho primogenilo em uma r.:arrougclIl, tI as delllilis Iles~(Jil' de ~Ilil

familia em outras, l.Iúompallhárüo a 8. Alll}za alé i10 paço da rirlndt',
alrave sauóo entre ala ue soldados, o puvo, qllo () I'idoriav,io CIII el'S'
Sal'. Ao apear-se, toda a lropa snlvou 'Olll dÚSCiII'''iIS, o o' <fralllle~ cio
reino, nollreza, clero e mili(;i(I, se el\('alllillltüriio ao pac;o,e foriia 'umpri
menlar a ~. Alteza, e beijar-lhe ii mão, feiicilallJo·u pela ua trallll'li
lidade c seguran~ü pessoal.

Festas que se fizcl'uo la(~Ia. che~ndaeRa tiunilia rcal
nu Rio de dn.lleit·o.

ESlando a capitnl em elfel'vescp.1I ,ia dI) ind 'sivel praz r, é1pcnas cahiu il

noite,se iII um i1I0U toLl" a 'idaue,colllo h'll'iu at:olllucido lia vo 'pl:ril,e Ilt~1I1 ~ú

accenclêu a mugoificu illurnilluç50, que o sen,ldu da tamaru mandou 1'alUl"
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n.) lnrgn ,lu r:l~(),do lado do mar,t'nlre o pnJn io e 11S C11SDS drnominB(llls do
'I','II,'~ : e ('III 1"I'I'IIIn no ('úe, , IInJll olllrn armn~iio composla dI' i!fCnUaS, o
, ,,1m' II ('lll'lliji\ da qllnl, cnrrin lima C'xlrn, a hnlilu lrntln, ornada rle py
rHlllidl's, vn,os, fl ClnlJlplllil ; sn!lre, allilldo do i1f('O do c(~nlro, 11m mil"·
nilio'lJ l'rflnll'spi('jn, l'orniHlo com ns ilrrnil de l'orlugnl, e por bnixo dellil
RII li~n "111 gr!Jlldcs Iclr<l" esles versos liltillOS, cxLrilhidos da 1" Egloga
dl~ Vir"ilio ;

Allle lerrs ergo pascel1lllr 'in cel/lere cen'i,
El (,'cln rlcslÍlurnl11?ulos iII [-iI/m'c pisrcs:
Ali/e per PITali,ç amúo1'1/111/im'lms; e:ntl
A7Il Ararim PIl1'l!ws úibct,a1tl Gel'111ania l'igrim,
(JuUln 'I/0,'il'O illills [abalur pecim'e VUlltlS. '

n,'nLro dI' I1rco inff'l'ior exi lia 11m grnn,lc mCllnlbiío COI11 o rolr<llo tle S.
j\11I''l.H () príllcipe rpg,'nll',,1I lcnlado por dllu, grllillS,(jlICIl 1ll0,11'l1\'iío num
ll1dio sy"dlldi, ;llIdn n Brn ii, que de joelllos o(l'erl(ll'lI ii S, All.'za os seus
Ihl'''-llllrns, npllnlnlltln com o df'do da miio o. Cjllcrda, Crlllll a direita Stl 
11'1I111va o Cllra':,';iIl" nhill(\n-Iho do pnlre os laoios,('sla pidilvrns e mai que
l1Uln (/ (J(l1'oçiin, 1 l)~,l' mCSllI1l pilillOI se vj:io iI Nllrarlfl .I" pnrlo rio I'io do
.Iall"irll, 111111111 illlS I:-Idlls o I'HO d'A, lll'nr, suas l'orlnlnzas snlvalldo, e por
OIlI.I'f~ pilas ('nlralldo 11 IllÍo Principe /leal, (1'10 villhil "CIIIUl1dilr o anr.oril
dollro da I'ioladp.

A<; illl\lIlilla~líl'~ dl1rariin nr\\'C1 noili's, (' jllnln n rorl:-l do pal11cio rcnl
PSlilVi\ IlJlI ,'oreio dn mil iril, qlll) .I II ril 1\ Le boa partI) dll I oiLo lOCil\'U 11I1r
1IlIIlIin'lI<; "I",:a~. (' SO (';l\llilViio hYlIIl\os illlaloglls Ú l'C~111 IIôH'iol\ill. TIlt1n
1'1'11 cOIIII'nlilll!('l\Io, p/ll'C]IIC1 1111111 IIlIJilic!;ill de pllI'n dI! 10.1111' IIS C'lllsSrs vi
nh:1 pnssr'llr 110 largo do l'a~lI, II iII I SI" I'nl:l iii rc('ial'l'llI o PSI'('('léIC'nlo di\S
bnlllls l1oill"S, romo verem II fiJlllilin 1'1'111, '1'11\ d(~ qlljl\1IIn cm 11"1111110 sn
ilprp<;l'nlnl'a ilS jillll:'lIns. 'Dllrallto f' Si\. IIl1iL('s dI) rl'O'II~ijn, r ciL11viio-sn
prwsills () di~;f'llr~()s em Illlnrn dos s(dJf'rallos, S, AIIPZil, qUrI"ndo dar
lImil I'rrIVi\ da (;Ol\liall~'1l que dl'l'0' ilill'il IIU povo FllIl11illl'nsl',saliio rOIll
a fill\lilill rl'ill II passeio d(~ lIoite pl'Io 1:lrgo do I'/I~o,pal'll ver dfl 111'1'10 ii

illtlrnil1i1i;:ir\, r'hl'giuldo mnsrnn até fiO IIIl'ill da rllil lliroilil, n .II' dOtl(ln i

vnlloll, 110 ml'ill da mllllidüu tle povo qllÚ U (\(;UllIl'é1ohtlVIl, vicluri<lndo-o
nló 110 piH:n re1\l,

S. ~lagc.'9tadc la lI'ainiaa, (dllC tinha ficado a bOl'do,
Glesemn~nlJ'col1l&.0 din :I.@ de 'Lhtll'çol> de :IlSC "

S. M. il Sra. n, ~lllI'ia r, niio podendo t1csl'nlhnrrllr 110 dia 8 rol11 SCll
Olho, (1 mais p,'ssflas dil slia 1'IIIIIili;l, 1'01' vir rlllli:o ('ilos/llla dil "ij"JPm,
dl'lrril1inOII razr.l·o Ilól lard(' do dia O, 1I0r(\nl Gfllllillllilndo a illdisposiçiio
til' S, .lIilgl·~la lu, /1"011 Il'all~l'I'ridil ii ~1Iõ1 1'lIlrada nll ci'!ild",para o dia 10,
e j1E'lu IJue lOI'IIí.\Jldo S. A. f\pnl, ('om sells I1lhos,e eu sobrinho, na t(ln.!e
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II 5 C ,li:l, "il'r.il) rom S. )Ja<>r lad~, fJlIO r'li rccehida com °mesmo ccri·
mlllli,tI, (1'1 ' o fllI(l lillhn lido eu nlho, I} fnmilin. Mage lade foi cii
reilH do I ill'5 l'ara rilhl"io, illdo em radririnlHl de brilços, por enlre nlas
<lu oldadll., até n cnlrfluiI du. el1 apo enIo, que so Ilthavn preparado,para
pllil, sl'lIdll ('sse alwspnlo n cnsa qlle fM:l anleriorrnc'nle ° lrihllnallla
rula~ilO. Alli flli S. ~laf!ostnd' lirada urLaixo tlo rnllio, e conduzida na
f'nduirillll:l pelos seus erial\Os, posla em assellto proprio, e sempre
;1 omp:Jnllnda por eu nlllo e nelos, e toda a rÔrte. S. M/we tade, no
pil~O flli recebida 1'01' suaS irmils e nelas,que lhe beijarão II miio eom ver
c1Htluirn I'rilzer, a I'0nl" de clloran'rn de alpgri." por se verem reunidos
th'poi tk ul(Ii:; d) lres me7.es tle sepanH)io. CIIS fTPados, e grandes do
reillo I1zenio o In~51110. Ira umil coilltirlcntia mui nOlll\'fll, no fatlo da
villdil tl0 S. Milgl'slillle n ra. D. Marin J, para o Rio rle Jalleiro que vem
a ser: em 1556 ti minha n. Call1arinll avó de el·rei D. eba lifio, na re·
g 'nl'iil tio reino, I ela 11Iinoridade de seu neto, mnndou (IIndar a cidade
do Ilio de .JMwiro. a filll de (,b~lar II illvilsÜO fronceza, não só tio porto
dosta cidade, ('01110 das outras pl1rllgl'ns qne elles prctenuiiio invadir, e
Illal pell .•I\·a olla, qllc dl'pois de duzento e cioeoenla e dous nnnos, esla
cidade seria O a~J'lo 51'<>111'0 ue 1111111 roilllw portllglleZll, que a bll cavo,
vendo invadidns os CIlS Estados na Europa,pelos Franeeze~,que 3 for~tirüo

abandonai-os. S. ~Jllgestadc pois srgura e lnlllqllilla, recebeu de todos 05

sells Ilbdito' a mais consllIllle provas de vordadeiro IImor e lealdadp,ilté
que pnr SIHl a\'tlll~i1Ua iuad ,,r,dlceeu lia IlleSl11i1 cidade tio Hio de Janeiro.

o In-incil'c l·e~cDCc IDa noite do dia :10 dc lfal·ço de
.SOS ..uulon o minisCcl"io ;l1·unJo. Pa·cceclc..a-sc COI"
al;;nnaa I·cflexões solt~·cInoth'os elesea I..ndança.

A alnrrria ,los hnbitanlcs do Drnsil, com n rhrgnrla (lo fnmilia mal, ron·
lrll liI\'il ('om IIlristeza filiO spnli,l o povo 'le Li I Oil, e uepois de todo o reino,
O Grasileirlls, selll eXl:rp~à(l de pessoas e côre~, rureb rão ° principe
re'grnle tallto na Bnhin, ('omo no Rio dr ,\nnrirn com 1'[11.50 ele apploll o ,
vivll. ,r. ill'çiil'~ dll gra~'ll qllr. pilrecia illrriv I,rlwgantlo o aO'azalholllurlo que
era dn romiliva.oll mesmo Illle pilrpr;ia ler villdo na c. rpl1ldra, lhe davão 1l.

porna a f;aSiI, II hospcelagr.m, os lra tes o O quanto po(liiio ; o principe cor
rp. pOlldell n e (ClS dellllll1 lrações ('om uma prodiaalitlaue de despachos bu
norificos, cle qllo niio h:lvin exrmplo na monílfr'hin.

DlIs l(~,.rllS do interillr, viltlliio d~llIlla~ões,e POSSO:l, heijar a miio ans
so!Jeralllls, P. n(Terr.ccr-lhe. do wl.ivlls. r as pr(lvill('ias, aonde ílfribáriio 115

~llIas 11[105, rernnrnhllr.o, c l'i1rilhyba, foriio recltbidas r.orn um(l alegria
IIlcriv I, pxpl'rilllcnlalldo-se e te bl~1111 elllilJlClIlo pulas mallife'laçõcs qlle
lngo drr;io os pllbres l'l'sradorl's qlle anrla\'iio no alio mnr prscnndo,
qlle prornplamenle vinhão As lliÍos o[ereter o que linhiio, !30 enio cha
madll ti I'alln. O fJne ltnu\'l' ne,le grnero, excede ii totla a eXllgera~ào; o

por is ° lorUiÍriia· se porftm, inCClmmodl1s, pelos abusus praticados.
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A pnrtitla da familia real para o Brasil pnrecin um son!Jn,pnr:l t) povo 11p.

Lisboll, embora as In"rillllls C\il'l'CSSelll por Lodas as faces: e l'latla cra r;om
os Frallce1.cs,porque ellLcntliúo ser Ludo cuolrn os lll'rlezcs; e 11 CllIISLel"lJa
~iio que se e [lall1ou ne ses tlins pelo reioo tle Portugal. não era pelo L0111 li'

uos Frill1cezes, e -im de saudade e ue 3mic~úo, por U'II)a de pedida inex
peratlil. A pessoa do prillcipe regenLe era cxLrelllO.nlllentc tHllnda, é ii

cada um parecia, que lIJe fugiu com a sua prescn~a, uma gramle for
tuna.

Nos dias cm qne S. Altez~1 se demorou nas lIguas do l\>'fo, (i) povo imn
ginoil,qUlJ cril para se negociar WLH mnis valltnge(f)' e Ilu Jia da allidn da
esquadw,foi de grallde cuidatlo a pussllgem tia ualTa "CtllI"a n'do meslllO lllUitl>
susto n tormenta que appartlceu. I to mesmo foi util nO- Frnllccze ,que
forào recebidos com arnizadc, mus elles lião cOllhecêl'ào estas displlsi~ões;

cuLend~l'iio que era (nedo.
S. A. Hoal nas auc1iellcias de despetlida,nils que tleu ao minislro e com

mandifnLe illglez, e em todas as mais ac~:ões CUi CJue foi "i-Lo em [lubii '0,

teve um comporLalOCllLo llCl'uico, e UII1U serenitlade du- eSl'iFitll, que ne
nuum dos seus vassallos pôde imitllr.

A SIIll dor era . úmenle t1e~afonada com algllrJ eriallas do sell mui par
ticular serviço. Pedindo-lhe o cLJlIllnllm\anlu illglez, que IlHllllla se reco
l/ter as suas tropas nas duas ]'orres, re pondeu-Ihe : que tinha tomado a
"csolttção de não l)rincilJiar nen/mma hostilidade: respo ta- filie (ó) almi
ranle ilcoitOIJ COlfl admiriwüo.

Nu viagem, ilflpô1. sile,;t;io ii Lodas [t queix<'l, determinnntlo qlle no
ma r se nuo fallasse em negacios poliLit:u5, e só se traLasse tias cousus uu·
m;lr.

Qucm imitoll mui proximamente o heroismo- tlo pril.cipe ren IIL ,
foi u uu \ue de Cadil\'tl1. Este cavalheiro tletcrlllillado a seguir S. A. R.:aL
com toua a sua falllilia, nilO tellllo \,01' eSse moLivo ido presidente tli.\!
regcnciil, mandou eluharcnr todu o seu trem nn n~o ~jJ[artim de Freitas,
e qunllclo () comlllulldunte lhe declarou ser impussivel o sailir, por f;dln tle'
equipngem, Oduque foi cl\lbllr 'ar-se na mio D. Julio de Castro, e (IlIreu
todas as privai;ües, Lnnto ue roupas, como de vivorl:'s,

Totla a jorllatla !Jus ou muito doente, • falleL:ell fta 13ahia, como jú'
tlisSCIDOS, uallLio sempre um exemllo heroico de firHH:sa d'alma, e du'
amor ao seu úuel'itnu.

Porém,quelll quer que foi o [tutor que aCt:USOll no principe rrgellLe,as
disposi~ões da jorlladn Jo principe da lkira,de trilil:ào, I~O momellto da re
tirada,r:ome.:ollll fner cspalhnr e La" mesnHls voze: tnnto CIll Lisboa 0010

em Londrcs, e aLú 110 pélr;U. Asnrpresa da jOl'lluda Iliio deli telllpO, ii que se
co!1vdinsse a POPUliU;;iio para que a illlpedis e; o qlle muito 'e temia: mas
j.lllUCI depois iJ ullllade do povo voltou-, e elll illrligna~ão 'ontra o IlIi
IIi '[crio, e ~. pus ous, que o dil'igiilo, fizerào correr UIIlU lislil de pros
L:ripLoS e jusLiç"dns, úü qna i toJos qlle compullbuo o mini terio, e u
CÚllsulllo partieulnr do pl'ill<:ipe regellle. As vuzes nuo tiubilo uma
colJexão segura, lJor !ue diziüo consistir li tl'uil)o em qu rerulI\ elltru-
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:gllr o principe a Kepoleiío Bonaparte, ou em qllerer lhe entregar o reino,
fllzcndo fugir o principe e familia real, ou ell1 se ler occu\lado II marcha
"(Ias lropll france7.lls até qlle ellas r.hegariio a Ahrllntcs, ou em ler sido a
,iorl1ilda da famili<J real por casualidade,sem nenhum preparo, 011 em ler
11 IIdlllini lraçiio perdido O reino, lIr:Llllndo-se naqllelle mome/llo sem
1;0llSII nenhllllla nos armazens, nrm 1I0S ar enae , nem no erario; sem
llxerr'ilo, nem gen mes, nl:}m disciplina. Tudo se chamava lraiçiio, e o
)lavo de Lisboa senlindo os sells males, pelo deSllforo com quo se enlra
rilo II omportar o. Francezes, de nfocrava lIe tns queixas.

QlIundo parle delle. chegou u Bahia, porquc vinhão na mesmll esqua
'(1ra, e alli uclmillinclo O principe éI fallar- e cm negocios publicos, uns
~)XilrrCralldo os melhoramcntos que admiUia o lirasil, outro a ele truil:~o

om que elle supplInhiio exislir no reino, deu IUl~ar a qlle Jo é da i/\'a
Lisboa mprega' e tonos os meios de levilr a e!Teilo ii Sllll idé<1 da frun
C)upzu do cOllll11ercio,p'Clill1berlul'il dos portos, e enl~o fervendo <1 i/llriga,e
'ilchando-se ferido o coral:iio do principe, c ausenles touos o~ mini lros ue
]~ laJo, pleileónio o ne"ocio sem parte, e o Brl.l ii foi franco pelil r:arla
regia ele 28 de .lil4lciro de 1808, e ii economia polilictl foi l.Iulorisada no
decreto de :!3 de Fevereiro cio mesmo anno. O murquez de llellas foi
o autor de um novo plHno de governo, em que propOz quc houvesse um
só m;ni. tru dI,} ESlado, com tnd·HS a quatro repilrtil:Õe ; pois assim irião
de n rordo as arnHls no mar e na IMra, a despe7..a do erario, c os esla
belecimentos inlcriores uo E lado. O cardeal Hicheliou em um momento
<Ie crise, aconselboll o conlrario u Luiz xur, na ullima audiencia que leve
'{;om i1qul'llc monarcha.

O principo. 'hegandll ao Rio do Janeiro, no dia 7 de Março de 1808,
ahi achou lIS me mil queixa. , -e cedendo a voz gemi mudou o rT,inisterio.
'omeou O. Fernando Jo é de PorluO'al e Castro, pHra os lres IlIgares que

se achaviio Vil ""o. , de ministro assistenle, de secrelario de ESlado do reino,
e de presielunle do erario regia. Oemiltio o mini lro ue eslrllngeiros e
gnerra \ntlluio ele A.ralljo, e para ° sen luO'ar nomeou a D. Rodrigo de
Souza Coulinho, que jil havia sido ministro da marinha e 1I1lraml.lr, cuja
pa.lH linha O viscunue de \.n<1dia. A () te mini. Iro aconselháriio quo pe
d'is. o, llllles tle ser suu liluido, a sua demi siio, 110 que elle so negou, e
foi consel'l'DIlo; parém toda a <1nloridade na mtlrinha, [la ou para o almi
rante-general (I infante do Hespanha lJ. Petlro Carlos; e exlillO'io- e o ga
binele (J) salisruzendo lIssim aos que dizião serem elles a voz publica.

o príncipe regente não übanc1llllOll nos delllillidos,pois sempr6 os alten
11eO" d1lnl10 a lodos c1esplIcbos: c crc centlo, como era tle c perar, II pcr
errlli~;io de sens ioimigo ,com ue lISal:-llS mui ponderos<Js,elle os defendeu

sempre, c n~o ucixou que se os opprimisse,

(1) Primeiro Rahinele mini,lerilll no Rio de Janciro rornlado a 10 de l\Iar~o de 1808.
]). l~ernllndo .10 -é de "orlllgal.-Heino.
D: )\" Iri!,,, ele SOIlZ:1 COlltillho.-EslI'angeiros e guerra.
Vlsconuc dc Â-nadia.-l\larinha c ultnllllur.
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o tempo flnalmonte fez correr o \'éo fl11e cobria tlldo. Cevillltos Jluhlil:ol1
O LralaLatll) de divisi'IO de Porlllgal, que cOllcluira lquieruo: depois o
povo de Lisboa vio o gr.nnJes depo5illlS de /Irlllas, arlilllilriil, e rell'lll;ho
llil\'acs, que os Frallcl:zes carregÍlr;lo da ml~ijo !,orluglleza, 011 d":llrll if'ào,
e com que preparúri"to 100"() a eSfllJarlrll, flue ficolI no 'rIjO, ('UI () til! '(:l1rrll
da csquarlrlJ inaleza: vio o 'lIiJacio com que c1is il'iÍrijll o ('XPl'cilo I'orlu
guez, e fizuri"to saltir os ofOciaes de maior replllaçúo, Ao 1'11 -ii dl"gilfiio
as ronLns, que rClIlelll'lI () erario, dizelldo ~er u rl'lldill1enlo d<tq1l1111e allllo
alé 29 de NovenJill'o, de '27 milhões c Jl1l1io, o maior a qoe aiuda lirillll l'1l1'
gado; e ia'.lUlm(~nle o l1lais, que conlillulJu ti fá7.er, como as qrlcilllas
regulares çJilS apolices,

Acholl-SO a correspnndeneia sr.creln uc .lunoL, com qlln se dcsmrnlio a
sonhada inlelligenciLl com o milliSlro Antonio de Ál'llIIjll; e 1111i1lmenlu LI p
pareceu o traLnI1,) de 'fel-it, e elllno conheceu o 1I111ndo qual cnl li sorle
que eslava deslinarla pnJ'a as duas familias renes, porluallcza o IJeSplllllllllll.

O tnmpo quu Ludo gauba sem nada arriscar, demonsLrou que ii jlll'lwda
do príncipe e da filmiliil real fui acouselLlildill'ela prudencill, e elldu jà'1I
plaudida, e os pas30s dilJos pMa a sua execuç.in,tillll;jo ido bem OlnlJi
nados,e de grande alcance e acerto; e que o milli'lerio porlugllcz lilliln
tido a glorio de salvar ao seu sohewl1o, sem de truir o seu pai?" ('IH'llllli
nhando os negocios á fazê-lo Lomar 11 heroi('ll resol uçiio de s> passilf' plll'a
Ollrasil ; e conservar assim a S'ltl monarchi;l, (lar o seu alloilJ li IllglulCl'I'i1,
e lazer tomar nova direcção 05 negodo:> Ja Europa.

S. Alteza, ln'o,'ê as necessidades .Iâs l~e SGU1S tl(· o
acoOlltallbáriio,e agl'acêia a todo~ (lue o ~e I'" iI·uo.

Reconhecendo éI prr ipilar,iio com quc o grandes Ila sua C\lrte d 'ixiír;io
a- suas r'a as,u bens, julgou pro\'O-los com sub5itlios lirllt10s do erllrill re,Ji,
mnrcllnrlo-Illes qUilLlli:IS, com ns fjuues podes cm !'1I!Jsislir dl'rrnh'nwlIl.e,
cm relarjiio as suas posições sociaes. (1) Aos ol'úciacs ue marilJllH c lerra

(1) Da lista quc aqui tran CI'el'emOS, conhccerÍl o Icitor quc 11l(I o anno de 18t!), se con
serl'ál'ãu a- pcnsõcs das pessoas seguiute', marC.lda· pela lIIuniliccllcia real.

FOLUA DAS PE~S(jES ATÉ o ANI'I'O DE 181\1.

Duqlle dl\ Cndaval .
nUljllcza de Cadlll'al.
Marqul\z ele Torrcs NOl'lIs
1I1arquez de LlIl'riIdio •
l\larquez de An;.:eja •.
1\Ia rq lIez de BlllIlIs • •
1\I:II'qucz ele Y,i1ladus •
l\Iarquclu de La\'l'adio.
:Marqueza de Bcllas ..
1I1arqlleza de Aguinr .•
1\1 lI"l'lczn ele Lumiu res •
Conde Cal'alleiros • • , •

~:OOOSOOO

2:40UgOOO
4.000$OO'j
4:flO ISOOO.
2.4005000
2:1,00$000
4:0005000

liOO~OO[)

~:OOOSOOO
2:900SflOO

S22s8:5R
. . ":o~o~uoo

Conde Belmollte ••
COlide r1e Vullóltlarcs.

,COlide da Fi::llcira•.
Clllllle .Ie "Ialllla ••
Conde de Linha res •
Condc dn LOllz.l. . . . • . .
COlido ua LUlIzã li, Uiul;lo de

1\1 cn C1.I~S , • • • . • • . .
,Colide de O"j'"ll1lUSI'n ••..
COlide de AI'intes . • • . • ,
COllde>s~ dc Ullharps ••. ,
CUllue'sa ue Vallauarcs ••.

Jf:OO'lgooo
2:·\OOSOOO
2:H10 ono
2:400S000
2:-100~1;()!)

2.-1UO~01l0

1:000$ 100
üons'100

2:.\OO,O()U
2:'-\{)0000

tiOU.OOO
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deu um posto de accesso, e ao mesmo tempo emprrgl1ndo-os ou au.
diodo-os aos corpos militares do Brasil. Os ccc1e iaslicos deu-íhes be
neficios, ou empregos donde tiravão meios sufOcicntes para viverem.
Creou lugares, e montou repartições para accommodar a lodos que care~

cião de meios de subsistoncia. Deu condecorações, pOSlos, orfieios, e
dignidades á uma gruode porção de l1abilnlltes da Bahia, e Rio de
Janeiro.

Condessa de Paruty ••
Condesm das Ga \véas • • . .
Condessa da Ri beira Grande.
Conde sa de E. c.Hagnolles .
Condes-a de Be:llIrepaire ••
Coudessa de Roq lIefeu iI.
Visconde de Villanova da

R.1illha ••.••..
Visconde de Mugê••••
Visconde dI: Andaluz ••
Visconde de ;llirandella .
Visconde de Santil rérn.
Viscondessa de Villauova da

Riliuha•..•.•.
Visconde sa de l\Ta"é ••..
Visconde sa do Re,.1 A"rado.
D. Antonio i\:lannel •••
D. Josó l\.Ianoel da Carnara •
D. João de Souza Coulinho.
D.Franei eo de ouza Coutinho
D. DUilrte da Costa de Souza

de l\Ia(:edo. • . • • • •
n. JOão de Caste!lo Braneo .•
D. l"raneiseo da Costa de Souza

de Macedo. •
Alfonso Furtado ..•••.
Joaquim José de ouza Lobato
Francisco de Dorja Garçiio

Stock ler .••••..••
Nuno Jose de • ouza.
Dernardo José de Souza Lobato
Antonio de Almeida.. •
Antonio 'felles da Si Iva •
Pedro Dias Paes Leme da

Camara •
José Estev50 de eixas Gusmão
l'ed 1'0 José Ca upers • • • . .

'Monsenhor Antonio José da
Cunha•..•••••••

~ronsenhor Duarte !\Iendes de
Sampaio Fidnlgo •••••

Monsenber Francisco Xavier
de :\'Iendonça, e Antonio.
Ped 1'0 de 1\Iello e l\Iendonçn

Francisco de Paula J\bgessi
Tavares de Carv,lIho••••

Henrique da Fonseca de Souza
, l)rer,o .

Francist:f> Joaquim de Arnujo
l\Ja"alhães ..••.•..

Luiz du Abreu Vieira e l'aiva

2:S0()SOOO
2:4008000

000$000
115820 )
28Sg0oo
360$000

2:000gooo
2:000S000
3:200$000

10.18000
2:00JROOO

22S~000

75~000

1:G50 000
1:000$000
1:800S000

GOO,OOO
GOOSOOO

GOO$OOO
G008000

1:000~000
2:400~000

2:000$000

1:200$000
'1 :iiOOSOOO
2:0003000
1:000S000
1:0008000

2:000$000
2:000'000
2:000$000

89g000

tlOOSOOO

2.\0$000

11i08000

(;00$000

220g0 O
800$000

1\lallool Pinto Fran o•..
Dezembargnuor J\lauoel Pinto

Coelho.. , .
Dartholomeu Panla Alves da

Costa. . . . . • • .. •
Henrique JO'é I'illlo de Vas

concellos e Souza.
Dezembar"ador Jo~ú Correa

l'ical1ço . . •.
José Luiz Gru co • •
Joaquim nrusro .
Joiio tios Reis AFJu~

• ;1]111I01'\ Antonio lIenriq ues
'fota. • . .• ..

Derna rdo José de Souza Queiroz
João José de .\Iello. •
JO'é Anselmo Correa Uen-

riques . " •. . .
João Cu emi 1'0 Pereira da Rocha
João da Cunha . . • . . . .
Manoel All'es da Costa TIarreto
Joiio da Silveira Cnldeira.
Gaspar Jo li Harques , ...
Rodrigo Antonio de ;l101'lles de

LlIrnare. c suas qualro filhas
D. ;lIa ria Uenellicla Rehello
rle Lamare, D. l\lariannót nc
bello de L111lare. D• .Ãllna
Rebello lle Larrrnre. e D.
ilfnria do Carmo Rebello de
LlIln1re • •

Antonio Pusicb, •.•.••
João Henrique de C:lrl'alho e

Icllo ..•..• , ••
José ;\Iaria D:ll1l:15 Pereira ,
.10:10 Rodrigues 'fal'ares ...
Fr:lnl'isco Anlonio da Sill'a Pa-

clrec:o •.•....
-Jzidora da Costa e Olil'eira..
Anlouio Bernardo de AI:neida
Dezembargador do !raço TIer-

nardo José da Cunha Gn 
rnão e Va!'Cltl1l'cllos.

FI'. 1\1:luool de anla Hila Ro
drigue' . _ .....

AntlHlro de C:llnIlOS ~il\'a

Joito P'inlo Riheir,) de V:lscon-
('ellos e Souza • . . . .

Lniz Raphaol Soyú • , .' .
José Jlauricio Nuno> Gótn'ia
i\IlIlIocl da Sill'eica Rodrigucs-

1"....

2aOSOOO

tlOOSOOO

ÜOOSOOO

240S000

600~OOO

2~03000

240'000
2.iOJOOO

200'000
2405000
200$000

2:400$000
300.000

1:000$000
1:..H)(JSOOO

fiOO~nO')

SOOJtJU()

300&000
.fOO~OOO

150 000
300'000
1:;0.'000

200"000
(iOOSOOo
·iOOSOOlt

1003000

11iO'000
tiO'ifSOOO

120'00n
2~O$OO(f

2a~0 lO
600.iOOO



- 90-

I<'estlls (lue se segui 'âet.

bcsa'sol11uríltln () príncipe regente, e certo fine devia a Suprema Mages..
l.at.le,a Ir;ll1Glllinidalle Je animo que gozava, munuou celebrar na igreja do
Carll1ll no dia de silbblld0 B ue Man;o, urna Missa cU'I1tuua, c oITerccê-la~

'lU prcsel~~a de JesHs Cluislo llcramenludo, á ugrada Virgem,Rainha dos
Céus) uelermill<Jnuo filie orac(', na olemnidaue uo rlia,o seu capellão par.,

200go00

306sooa
25S000
453000

30(300)
2008000

200S0oo

3008060

240g000

2, OSOOO
240$000
2-\OSOOO
j[í!lSOOO
'150S000
1758200
120~OOO

U"SO o
76sSIJ0

20:noo I
,jOOSOOO
200S000

21g000
25$000

200'000
1005000
100g000
11j()SOOO
180g000

403000
408000
60'000

:l20~000

200g00()

400$000

152S000

2008000

336g000

3678000

3~4tOOO

123S000

4\l4S000
250g00()
:120.000

2GG80ro

600g000
240Sooo
240$000
120Sooo
80~000

soosooo

soosooo
soosooo
SOOSOOO
SooSoo()
320S00()
320S000
400Soo0
soo 000
4S0Soo0

4ooS000

400,0()()
2:400000

1:000S000

GooSOOO
-iOOSOOO

700S000

Âtlgusto Taunay • o o o o ••
Au"usto ][ellriquc Viotorio

Grandjeam de JUoutcgny••
Simào Pradiez. • •
]>'ra n('isco Ovjde. o o -o o o • o
Srgi Olllndo Neukomm .•••
Carlos Hellrique Levavasseur o
r,uiz SimlJhoriunno 1I1eunico
PinLor IIrich o ••••
.João Ramlllerlacbero . o ••
Bibliolhe 'ario "'chut. • o

200S000 'aturnlisM allellliío Frederico
120S000 'elolV. • • . . o .,.,

Naturalista allemilo Jorge Gui
no '000 Iherme Treyreiss. .' •••
60$000 D. Izabel ill Bezerra •• ' ••

D. Cl1tllanna Ramos da Sih'(l
u'(i;ça de 31ontaury•.•••

D. l\Iaria JO:lOna da Cunha
,)uto-;\1" ior _ • o " o.,

D, Anna Llliza Pereira. ,
D.Mari" JO;lnna AniccLa Fran

cisca de Henrin" •
D. Josepha Joaqllina Ma ria

Anila lIerquó da Silveira e
Vrlasco. . •.••..•.

D, Francisca Cecilia llippol)'lil
Cnstilho de Queiroz, •.•.

D.Maria da l\ladre de Deos Jn
• ,'unle de Li:cerda.
D. Anua Rila Pessoa de Curva-

lho o • o • o •.• o •
D. 1I1argarida Atnyde. o ••
D. Gertrudes Ca rlota •• o •••
D. Victorina hidora ÂOlnlia •
D. Gertrude' Marin do Carmo
JOllnna Eugenia Thereza de

Norouha e Mello•• o o
D. Anna lIraria Antonin de

ouza Vclhana de Monlaury
D. Maria Gertrudes de Portu-

glll da ilvcira ..•••••
D. Maria Auna Gonoyeva Vic-

loria do Rego. • •
. D. Thrreza Constanta Jgnez

:120 000 lIIagdllleua .•.•. o • , •
100aOflO D. Anna Izubel Yicrncia Clara

1:600S000 D. Anna i\Inria T.odo\'ina :\Ias-
800g00;) cal'enhns d,e ~Jullo.

!lO SOOO ID. lIIal'ia de S:;o Joa'luim•••
S')O~OOO D í\Iaria Euzcbia Rosa e CObl~

lldtfon,o Lropoldo Bayard •
AlIlólliu Jo,é da Frallra eJlorta
AlIlolli~ de Crrqllei;a ,Uoura

CUlItillhn .\1<lg("har~ ...•
lItllllill C:J1T~a .\1 auoel de
Abuilll • , .. , '••••

lll"é Ij;tl:ltío Tinnco de Sande
e Vascollrell os • o • o

fr'ltIcisco José Pereira ••
l,'rallcisl'O Yicellle IIrllsco.
Ft':lIl1'isco AnlOllio roubo de

Avi'"
l7.idllro JO';é Frant'Ísro.
J)adre Ign::ciú Jo,1I de Souza

Lci130... , .••
fI', ,\Ianllrl da PesquCit"1
J,n'tnilll l'rallciscu da Cunba

"uules.
Fr,1nrisl") Anl<lnio Marques

Gerald, s II rba ••
~I.lnoel Theotonio Pi res.
Jl;I:l<lllilll ~[:Id,'ira.

J(j 'é Bapti,la Oilliz •.•••
AlIllJlIiu Marcellino tio Vallc.
Jns; AlIlonio du ClIlllara
Juau Autunio VigieI' .
.Juaquill1 d Vullc.• o .•
.1,),,-, l'c,lm SilllÜC'
IInrcul,'s Ort~l"ialll) .\Iuzzí.
,fu:ju ~1(IIIS0 P,'reir:l ••
,/nau Fralll:iSI'O li' .lJrito Villa r.
~'nlll'Ciscn ,Jo,é Sah-ador,
~Iallocl VelluJra lJOlllillgUCS••
JUSt' tio SOllza Salllos ••...
I'IJl'ciu Dua rle Malha •.-.
_ driallo Duarle ~Ialha o •
Fl'li ~ AHlunio tio Arulljo •
,1'};)'llJilll José de S(I II ta AUlla
Jm,c _\I: noel Coei 110..•.
.IU,I" C)'l"iaco úclho .. "
.I",,"1;OIlÇl1lvr', .•
D Jlllilt!.)r's C,n'i:rc J "onfallo .
1"1'. _\hnucl da Il.uilllw Jos An-

j U:'. • - •

.José Jl.uhert/) l'creirn de La-
l:"rda da CUllha••...••

Padre Franrbcu Xavirr t1ePina
t;óJ\:dllciro Juaquilll Le Breloll
~'n'Jro () 1I()1l .•
J'J:1o IJ I "lista ehrct ••.•
. -ículáo .1.lILouio Tauuuy •
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ticular, FI'. Joaquim ue S. José, rrligioso nrrnhiclo; manrlllnlln (]IIP. Irrmi
Jlasse a fesla com um pomposo l'c-Dewn, e procissilo, illllo -III), co.!rt Sl~ll

fillJo o sobrinho, c grandes da cõrle,eilrrogalldo o (lidlio qlle COblj~ I) S(lll
l-issimo Sacramento, até o reculhimellto do S011110!'. A. lrojln' cxi. tCIII"
formou cm grande gala, c saudou o aclo, com as t1CSCUlIgilS do 0.1)'10, II!lfll'

como síllvêÍrüu os ll1\vios fundcado5 1Ié1 baliia do Ui" ue J(II~ciro. Todos,
concorrêrào, e lIada falwu pnra o seu profuso C plelldor.

D. l\f:Jria lIrarcianna de Sá. .
]).l\Iaria Rita de S uza pjzarro
D. Maria l\lagdalena da Con-

ceic.ão . . • • . . ..•••
D. Thereza Epiphanea HuiL do

"alie.. . .
D.lIrJncisca .Toanlla de I.acerua.

Custello Drauco•....••
D. Maria Aoastacia Pereira

Franco.••.••.•.•••
D. Allna de lHano •.•.••
D. l\1uria Joaquilla das Nel'us

Chaves , •.•.
D. Caudida Mada do }'ilar...
D. Joanlla Rosa Comia .• , •
D. Ma ria Cu dOla Drusco •..
D. Luiza 19nez de CasLro. D.

Darboru Joaquina de Cu lro.
D.Esrnemia Maria dai Dores
de Ca lro, D. Maria da E 1

ca rnaclio de Castro, D. Cu 1'

lota Joaq uina de Castro, n.
lIIaria Carolina de Castro, e
D. Allna Luiza de Ca tI'O •

n.Mariil 1I1'10La"'urd. , ..
D.AIILouill UariaAIILa P reir:1
]).Joana lleuedicla de Ca 1'1'111 ho
D.l\bria 19nacia de Barros..
D.lIlaria do Carmo Gal I'UO Ara-

nha de Souza e 1\1 enezes •.
D. Maria Ephigenea J:'creira

da Silra , ••••••• , ••
D. Narciza Angelica Perpelua

Rosa.•••••••••. - •
D. !\Iaria JO:llllla Anloninu da

Silva Velhana de MOlllaur)'.
D Izabel Gerrn:llla olesio ••
D. Maria 19nacia. de Azeredo

Soulo-Maior..••••••
D.1\laria Violallle da CUllha e

Vusconcellos. • • • • . • .
D.~laria Franci ca Romana.
D.l\lonullna Joaquion d, Cu

nhú e Vasconcello. • .••
D. l\Iaria Aulonia lIluriz Sar-

mento•••••••••.•
D.l\laria da li adre de ])eos

IJeudollça ..• , •• , •.
D.'Faoslilln ÂnLonia das Cha

sas Rornanele. • • • .••
D. Mllriuonll CarloLa de rerne

200g000
23 ~OOO

GOJOOO

"OO~OOO

2GOSOOO

120g000
8ilgOOO
SO~OO()

120~000

300g000
SO;OOJ

2,1 gOOO
SO'OOO
8-i 000

"OOaOOO

144$000

100g000

2405000
(iOogoo

385000

1705°0')
806000

23· ~OO

250~000

2.'05000

8:15!l00
1505000

·D .Francisca de Rochas e il'rn
1). Ricilrda nosa ......•
D. Jonlllla Uiln Dr,110 Cnnlu>o

}'creira de Lacerdn .....
D .. Ma ria GellOl'el a uo 1\l'1;0 e

Maltos .
n. Carluta Joaquillil .Figallic~.

D. Allua I~ul('bill .
1). Joallllll lo"rallci ca ua. Sill'a.

Li,lJoa.•••.....
D. C,lrlota l\llscarellha ue

M;lIlcellos .•....•••
n. AIIIH Fdki I ..••••
D. :lluria Luil.J Ycrquililll dI'

ll.lrbosa, c D. AlIlIa LlliLa.
Y('I'l)ll<lilll..•.....•

D. nlllrialllla Malilildc,; Grugl'l
uo AlIl1Irill .

Do. Mnria Ililrilorn Cal)l::11 VI'L·
10.a d' ilarhuda..•...

n. Muria JO:llIlIU llercdiil ...
D. AIIII<I JOilql~illn Hosa ci~

II.lsLos C SUII lith:ts \lo .Ia
.. iilllll:1 Collcrta de lh,to', n.
"nallou i\llll~iil dil COII{'l i \',10
R,ISLo;; e D. Mnria llriziua da
A 'SUlllpr,ão nasLos ...

H. Maria dO'l'rnzcr:s tlc-AII'
drauo c • ill'u ••

D. nla ria JO;lquiml SilllJllicia
. FOrle e sua il'luã D. nlariu

I'rnllch':l ROJnnllu •.•..
JOollquilla Rosa COI'I"a, e SU;lS

irlllãs D. JalleZ nos;1 uu l'it'
dade Corrcll,o n.Anllu ;\la.ria.
da Conceição. . •.. , •

D. ThercZ1I Saura tie 1'011111-' 110

D.I,eonizia i\lariil Uil ~"'u Hi
mellte\ e \'ilICOllccllos .•.

D. Gertrudl', Mil"dillcuiI do
Nascimeuto Pic:lllr,o •...

Dr .\uslinll 'J'ileocinr'l GIII'('ia •
D.AIIII:I H 'rlllclillcill ;\la'cil(l'

/lha. tle lIIall('cllo:•....•
D. :FI'lIl1ci 'ca l:le.llleria doSe

~;lIILI,,' . . •. . .....
D.~hria I'lltricia IIcro,lill .•
D. All1l1lia ""vplti.1 da fhusel'a

'orouha. • . _ • . . •..
D.J~lIl1l1a Tihurcill u·\ Sill'cira

CO~lU Per iru . • • • • • .
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No dia 15 de Março, e ultimo dA illuminação da cidade, o senado da ca
mara, mantlou celehrar na Sé cathedral,uma Missa cantada em acção de
graç;.ls, á que assistio S. A. Real, com toda a família e grandes ua côrte,
prégando o cOlJego Duarte Mende de Sampaio, e officiando o conego chan
tre, presidente do cabido. Fintla ti l\Ji S8, e o discurso do orador sagrado,
se c.onc·lllio a festividade com um magnifico Te-Dettm Laudamus, cantado
pelos musicas á uous cõros, e com as ora~ões, que entoou o ministro of
ficiante.
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D. Anna Rita Pereira •••
lllariallna Joaquina tio Car-

mo. • ••...•..•.
Ma rianna Rita e 'Fl'alleiscn Jo-

srpha•..•..••..••
D. Maria Leonor da Sih~ira

Costa Pereira •....••
D, l\1aria Clara RiLa de Moraes
D. JOllnnll Rita de Lacerda

Castcllo 8rallco .
D.Franci ca Joanna do Vadre.
D. Angelica de Azel'euo Soures

llralldão. • . • •..•.•
D,Maria da Conceição de Sou-

za Loho, . . . . • . •.
D. 1IIaria HenriqueLa de lIIello

CÔrte-Real . . . . . . . .
D. Helena Perpetua da Sill'a

Pinto. • • ,
D. Antonia Rosa lIIonteiro.
D. Anna Leonor de Atuyde..
D. Thereza do O' de Almeida

de 1I1ello e Castro...
D. Joallna 1I1aria Rodrigues de

Olivera. • • . • . .• •
D, J.uiza Soares de 1Ilello.
Darhnru da Sill'a . •. '"
Joaquina nos.1 • . .• '"
Joanna Francisca. • . .
Anna Januaria . . ••
A familia de Antonio dos SlIn-

tos Cruz . . •
Luiz3 l\laria dos Santos c sua

jrmúes Floreuc\a dos anL",
~ 1I1aria de SUola Auna.

Anna l'into da Ellearllação.

,5onllnu total,

80$000 IAs quatro filhas do patrão
mór Francisco Laranja .• 

120$000 Ignacia l\Iaria • • • • . • •
Perpetua Escolastica.Anna Es-

87g600 colastica c Mu ri,! Da rbora. •
Faustina RO'a do Noscimento.

500$000 Elezial'Íu Duarte 1I1111ha •
408000 Rosa 1IInria do Domsuccesso •

Arma Joaquina (preLa furra).
662s666 D. 1IIulhildes woolfe•••.•
400aOUO 1IIarco Fezet • • •

José Caetano lIIarques.
D. lI1aria da Madre de Deos

lIlendont,'a. • •
Condl'çn da Poute D. l\Jaria

ConsLança de Saldanha.••
lSOSooO Luiz de Saldanha da Gama.

I
José Maria flercdia,Carlos lIfa-

80$000 ria Herediu, e AIlLollia RiLa
120$000 Heredia.•..••.•...
100~000 Antonio dll Cunhll Grii Alayde

José Joaquim de Limll e 'ilva
400$000 João Berllardo Corrêa Caupcrs

Joaquim de Brito Coutioho
Araujo Cunha ue PorLo Car-
reI'o .. , ... , ...

Vircuto AIIlonio de Azel edo.
li. Propicia Vello,a da FonLou

m, com sohrel'irencia para
uus Iilhas .

Frunl'isco l\lanoel da Sill'a e
1Ilcllo .

D. Luiz Mauricio da SilI'Cira .
1). Helena Perpetua da Sill'a .

nogooo Thereza Angelica. Anna I"na
100g000 , cia, c 1Jaria SebasLiaunll.
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A sornrna tle cento es,rnla c qUlltro contos trezentos nOl'onta e quatro mil oilo centos e
,'into quuLro réi<, er:1 pll.ga ~nl ouro (J prata, >0111 ruencion'll'lnos li pensão que recebia D.
Jhercza Angelica ell'.. ,(I UcC n(lo achámos mencionada no regisLro que lornos a vista.
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nabit,ação I'cal,

oprincipe regenle, a rainba D. :Maria I, e mais pessoas da familia real,
farão habitar 110 paço da cidade, que,ror ser muito pequeno, foi necessario
mudar os frades carmelilas do seu convento para II igreja e semiuario da
Lapa, onde ainda residem, e os barbadinhos passilrào para a igreja da
Gloria, para ahi se arranjar os aposentos da rainha D. Maria r, e onde re
sidio llté que falleceu: a infanta D. l\Jarianna tambem ahi esteve até o
anno de 1813,em que falleceu ; residindo no andar de cima as damas,e
criadas da rainha. O pavimento terreo, foi onde se arranjárão as me
moraveis ucharia e mantearia ; mandando-se,para melhor accommodarem
seas pessoas,ql1eos presos da cadêase lran ferissem para oAljube, eque
se lhe se um passadi~o que se communicasse com o paço. AJli lambem ac
commodárão-se damas, açafatas, e retretas, e quantas mulberes, mesmo
ordinarias,servião nos aposento reaes,cabeudo-lhe por isso,mui bem a Coll

serv8Cjão do nome de cadêa,pcla pequenhez dos quartos, falla de aceio, e
muita aente accllmulada, onJe bavião desavenças, enlre as das classes
inferiores; cmum, erel a cad ." velha, habilada pelas mulheres vindas
de Portugal, um Ioco de immoralidades, que sJ'mbolisava um perfeito
inferno.

No paço, do lado elo mar,era onde se achava conocado o tbrono, a sala
dos de pachos, e o gabinete do príncipe reaenle: do lado da igreja de S.
José, eslava a tmtecamara de S. A. H.eal, onde jantava com os fillios; e
eslavu sempre cheia de emproaodos de primeira c seaunda ordem; quarto
tle dormir; quarlo em que se y stia, e onde se dei lava em um largo sofá,
lendo ou dormintlo,e em Cjlle lal Ibem linha o seu ora to rio. Depois estas salas
transformárflo-se em aposentos para os eus Cillllari la elleclivos, conde
de Paraly, e gllardil roupa, iVIalhias Lobato, que depois foi visconde de
J\lagé. Ao ubir a escada, do I«do direilo, existia 11m largo corredor, com
jancllas para o paleo, como aiuda existe, onde e tavão os criados de galllão,
os porteiros da canna, e da ma a, e os officiaes, que eslavão ao serviço do
principe regenle. l~lIe não linha ajudante de campo, e sim dous officiaes
de marinha, e dous de tropa de terra, ás suas ordens, que nada fazião:
era trio sómel~te piHlI lhes dar que comer, e vcncerem boas aralillcações.
Esles qualro llOO1ens villhiio pAra esse torredor, quando o príncipe os
mandava chamar para lhes fazer al"uma pergunla; porque S. A. llhi
dava 'll beijar a mão, e ouvia a muita gente; e nu ante amara só enlravão
aquelles, que tilllliio luaar no pa~o; e da sua camara para dentro só en
traviio os que eslavão cm illlmedíato sl'rvi~o delle. Esses quatro officiaes,
pelo JU'gar onde permanecião, erão conhecirlqs pelos officiaes dos bichos,
visto que eslavão todo o dia em uma sala que linba uma uoicajanella que
bOlava para o pateo, onrle havião un bi-chos que servião de divertimento
de D. Pedro e D. Miguel. Este paleo era na ucbaria, conliguo a c8poll3,
do lado do largo 10 paço. Seguia-se a Sida do lhroDo, que era a da E'S

quina. As sala do docel, e da tocha, assim cbamadn, porque de dia, e de
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noite arllia ahi um cyrio, ronLinu:Jm,enlr.. Segllião-, c, o nro ('Ido rll) n.
Pedro, e outro de D. Miguel; a nnLec,\IIH1ra c ('alJ1ara do infilllle lI, Peuro
Carlos. Nestes mesmos morou clle ernqlJanLo foi ensado.

No andar de cima,mandou o Sr. D. Jofto VI fillOr lHna sula parI! o Indu
00 mar, e mais dous quarLos onde dOl'lllia. l'ara o lado da igl't'jil ele~.

,José morava a princcza D. CarloLa JOAquina, e suns JilltilS, muito I1)nl 11("

commodadas, e da parLe da frenLe foi murllr a prillceza vi.uro ll. ~)ilri(J

Deoedicta. Os camarisLas forão residir 110 consislorio da igreja do no ario.
Ao longo da praia de D. Manoel, o thesOllreiro da C/UI real .Jo:JquiJ 1 .Jo:é
de Azevedo, manuou levantar novos euificios, niio só pDJ'lI se Dt'cnJ1)
madurem os coches da casa real, como os criado empregados ne Le
servjços.

O paço real sendo mui acanbado, enfio telluo o rrincipe rcgt'nte fórn tia
cidade uma casa de campo para onde fos'e dislraltir-se, Elia Áulollio Lo
pes, abasLado negociante da praça do ltio deJaneiro,aenerosamelll ,111' foi
o[erecer a sua grande casa de-campo, que havia COR truido ha pOIJl;O 1'ml)(~

110 lugar da Boa Vista, em S. Ch.rislol"ào, (lizelldo-lhe qll ,embora lIiio
fosse digna Iwbilaçiio de um soberallu, comluuo, cru a melhor que havia
nos suburLios da cidade, e pelo que a a 'eilnmlo S. Alteza II foi \'er, (', o
mencionado Elias Antonio Lopes, mandou ill1ll1ediatamentc pÔr na freI te
da casa as armas reaes, e lavrar a e criptura de dO<l~iio, 11[10 só dtl C/IS<I,
como da Quinta pertencente a mesma. S. Alleza go~tando dil Quinla ti" Boa
"ista, fez della a sua constanle habitaçiio, mandalldo fuzer llccruscimos c
melhoramentos u poder folgauamente acc0mmodar-se.

'VeXIUlles ((ue eXEtel'inientás'@~)os IiBab8tantc~ do Rio
(le .Jaucill·o COlll & tl'lt"nSaCi'enci~ da ~ÔI·tc lDOIl'áuague:fa
l.al'a esta ~n{hule.

Qnanuo fi farnila real csta\ra para cbegar, o conde elos Arcos, COIOO .iii
uissemos, mandou pedir II lodas as pessoas, que habilaviio em l)oas a ii',

de cedCl-làs para se accommodarem os fidalgos, e tiS pe soas de úislincç['o
que vinhão com o principe regente. Todos os moradores da ciclílde acre·
dêrão ao pcdiuo, e deixárão as suas ca as, c foriio eon1 sun familias Ilabi
tar cm pequenas moradias, deixando suas gra.ndes e espaço as propriedade
mobiliadas, com o melhor que liuhão ; alguns olé compráriío tr<lstc u ob
jectos de valor para melhor guarnecer as casas; c mesl 10 os q110 li Ih c1o,c1ei
xárào suas cnrroagells, bestas, eSC'1'il\'OS de ser\'i~o, e de estado, ui pen (IS
sorLidos c o mais que liavia de ll1elbor;e loda essa gente qllc,liio bom ilga
salho recebeu, (leu múo pago á lãu generosa llOspilalil1íJuc.

rassados os primeiros dous annos, I ri nci piáriio os proprielllrios ú pedil'
as suas casas, e as respo tas que receLii'lo criio - que ?lào ac/ia'l.'âo casas
l!c,ra alugar. As carroagcns manclúriio-lllls, qualltlo jil linllilo II propriu,.
e que t1ellas não llecessilaYiio. Os escravos servirão allnos, e.ó qUl1udo
cslal'iio doentes é que os manuu\'üo ['ura as casas dos sonhores para serem
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lrlltlldos, e logo que sabiJo que ellos esLüv<Jo restabelecidos, os mandavão
~'hilll'lilr pam o erviço, e clles promptilmenLc voltaviio, porque gosLaviio
mais ue estar nessas Cilsa::, pela lürgueza CI"e tillhão, do que llas dos
'I'rofll·jos senbore .

O primeiro fidalgo, que se mudou, foi o marquez de Lavradio, que só
f'sle\'I~ dou élnllOS lia ca~a que se lhe ofIereceu ; os mais estiverão anno .
O condo de 13ellllOnLe, mlirOl1 10 anl1Os, na casa 1]0 palrão-mór, qlIe a Linha
acalmlo de pouco, e nella aimla não havia habitado, vivendo este pobro
pai, de Ilumero issima família, com lotla ella em uma pequena casa ao
lado de. sa, privado do ~rvi~os tio eus escravos, por havê-los ceditlo,
por IlIl1ito anno ; e quando c te homem,que poucus bens de forLuna linha,
pedia no condo 1\ sua ca a,lhe respondia que nào a enLregava por não achar
oulril para alugar, e que eslava promplo a lhe pagar o aluguel (estipulado
por elle, c qlle () senhorio não qIH>.tiu receber): acootecendo Omesmo com
o outro proprielarios uas casas, que es a gente,por inqualificavel abuso,
lIüsfrllclOIJ .

Adllcjl1CZa ,le I.ulla\fal morou 10 rara 11 annos na casa,e chacara docoro
hei de milicins)lanoel Alves da CosL<l,sita ao latlo uireiLo,no fim da rua da
'~i1pa,e prioc'ipio tia Ja Gloria, () qual e merOu-se em obsequia-Ia, e o pago
qlle lhe ueu e.a ra. duqlleza de Cauaval, foi de não fazer caso de sua
família, e quando, uepois de pns auos anilo ,reclamuu a sua propriedaue,
're-poIlJen que nào linha oll(ra asa para se muJar, e que p3 aaria J'ora
em rlillnte o IIlllguel,))' razào de GOO~OOO, que o proprieLario não quiz
IIcL:Ílar. QnallJo c foi olla embvra para Li boa,mandou depositar no banco
ti imjlorlanc:ia do t:llugllel ele Louo o tempo, na razBa de 6001t000 aonuaes,
selll dar a menor atiSri.l~iiu,e nem agraLlecimcnto pelo bem que foi tratada.

[gual a esle ]lQuveriio outros fnelo ,que rel'elão altamen[e o que soffrêrão
1)S aeneroso moradores da eiclade elo Ria deJaneiro,com a exerranda apo
sentadoria. (l) O que a tinhiio, que era {I genta do paço real,de primeira,
~e.allnda, c terceira c1ass , entrando os criados particulares, todos os
ilezrnlbargadores, toJos os militares, e empregados civis, que vierão na
c,quadra, acompanhando a família real, sem <.lar a menor satisfação, pas-

(1.) Foi tão e'Lranhado o procedimento abusivo das aposentadorias, que o Sr. H~'ppG

lilo. reda ·tor do ' arreio Brasiliense, em Lond res,se exprime assim:
« Pelos ullimo navios chegados daquelle paiz.se receberão varios papeis officiaes,e no

ticias ,lo estado dal[uelle nOI'o imperio; eu tenho de lamentar, que se adoptasse alli o
s~sl.elnu un~igo das lIposentadorills, Ulll dos Illais oppressivos regulameotos do intoleraveL
"overllo rou.lal; e l[ue nüo póde deixar de fuzer o novo governo do Brasil odioso ao povo;
porq ue na verdade. apellls se pódo solfrer um ataque tão directo aos sagrados di reilos
tio propriedade, (pnl é o tle mundar suhir um homem para róra de sua casa, para ac
rommodar outro, l[ue a c1111 II(iO tem direito.

Elltre os docum nto> recebidos. se acha a declarn~1io de guerra da côrte do Brasil contra
IJS lodios Bolocudos. fIa trIuilostempos que não leio um papeltiio celebre: e o pubtirarei
fjlHlntlo receher a resposta que S. Ex. o -erl'e'ario de Estado dos negocios estrangeiros, e
da ;;nerra .111 IIH~~O dos Botocudos dér (I esta "ronde peça de diplomacia; porque é na
tural 'lU I'ste lon '(I pap I 'lHe contém S pagina,;, sl'ja dirigido itrjueHa n.1çólo: é I'erdade
qlle c1ln illdll lIãll :lIbe l(ll', IlIas lIprolllleril. julgou eu, pura respollder a isto. (Vidtt a
co/lccrüo d s leis de "1808, sobre os Dolocl(clo..,. li
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savâo pelas ruas, e gostando ela casa,escrevião na parede A P ou P R, que
queria uizer aposentad01'ia,oII ponha-se na rua, e erào os donos obrigados
á mudarem-se incontinente, e receberem o aluguel que lhes querião dar.
Houve nisto, além do abuso, uma calculada especulaçiio entre os criados
do paço, que consistia, tomarem as casas a titulo de aposentadoria, e as
alugavão a qnem mais dava.

O abuso chegou a ponto, que houve individuo, que pedia aposentadoria
tres e qnatro vezes no anoo. Estes vexames durá rão alguns annos; a principio
llra ao juiz de fóra a quem recorriãu os privilegiarlos, se o dono tia casa
Ih'a não cedia logo, afim de o por fóra. Ao depois creou-se o omcio de
aposentad01'-rnór, que era antigo na monarcbia, c cxi tia em Lisboa. E te
officio foi dado a D. Francisco de Almeida, que veio a ser segunuo conde
'elas Galvêas, por fallecimento de seu irmüo D. João de Almeida, primeiro
conde do mesmo titulo, que fallecen na côrte do Rio de Jüneiro,no exer
cicio do cargo de mini tro da marinha e ultTilmllr. Era D. Francisco de
Almeida, bomem de algum talento, e formauo em di reito, passava porém
vida tão dissoluta, que o vulgo o conhecia pelo nome de dondo. Foi na
mão deste homem que se depositou o uso do direito de propriedade, e o
socego das fllmilias, em nm paiz que elle não eslimava, e nem linha pelos
seus habitantes a menor considerac.:ão. E1le queria primnr pela in olencia
e despreso com que tratava aos naluraes do paiz, Fez do seu offi io uma
verdadeira inquisição de iniquidade', che"ando a sua 1l11imosidade a da.
aos parenles de suas amantes aposentadorias para que elles agiotassem.

O chefe de esq.yIl.llI'a,Monteiro Torres, por segunda ou terceira vez,põz
aposentadoria em uma casa sita na rua da tjUdll, pertencente él Anna Jus
tina, bordadeira de profissão. Esta senhora prevalecendo-se, não do seu
direito de propriedaue, que não era respeitado, mas da circllOlslancia&
de se achar encarregada de alguns ullrclarlos para a familia real, recorreu
a todos os meiosao seu alcance, até ao de queixar-se contra semelllílnte yj()lo

lencia ao príncipe regente, em prssoa. Este senuor, mêlndon a queixosa
para o ministro, que niío fez caso do requerimento da proprietllria,
e esta vio os seus trastes e a sua roupa, postos na rua, pelos beleguins da
justiça d'el-rci,ü fim deque,um estranbo se ulilisasse da propriedade contra
a vontaJe de seu clono! Aillua não pára aqui: li pohre mulher vendo-se
assim posta no meio da ru'l, sem ter onde achar um abrigo contra o sol,
e contra a cbuva, foi lançar-se aos pés de quem havia-lhe tomado a sua
casa, e pedir por cariuaue que lhe alugassem as loja para elln babilar. O
chefe de esquadra Monteiro Torres annuio 11 este pedido, II enriio se 'via a
proprietaria,para ter onde morar,obrigarla a pllgar allJO'ueis das lojas do
seu predio ao seu proprio ioqllilino,de quem nada recebia, Esle esc~n(~alo

durou alguns annos, e só terminou, quando Anna Justina foi morar com
sua irmã, igualmente bordadeira, em umn casa qoc esta fez edific!ll' na
praça do Uocio.

Outro facto,não menos escnndaloso,aconteceu com Francisco da França
Miranda. Herdára este de seu pai Utllil boa propriedade Sit3,1I0 Campo de
Santa Anna.
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~r. J. PUZ oposenlildol"ill nesla propriedade, sem encunlrar iJ menor
resislencia, porque o dono della, Dacllllrel formado em t1ireilo, se adJilra
fól'a da côrle, exercendo os cargos de mani lralura pclas províncias.

Passndos alguns anllos regressou, F. ua F. M. "illuo de llarilllugaá
e Corili!>n, olHle oxercêra o ,cllrgo de ouviLlor, c ca5ára com IIl1la
senhora d~ql1alla comarca. Confiado nos cus privilegios de dezcmbilr
gador, mandou muilo polidamenlo inLimllr a I. J. quo hOU\'cs5e ue
mudar-se, porqlla dia queria ir para II sua casa; e oulrosim quo hou
vesse do pagar o aluguel de lanlos annos qlJC nalla \HJbllára de aposenla
doria. M. J. respolldeu a osla inlimiJ~iio, tergiversiJndo para gallllar
tempo, e por 11m decitlintlo-sll a sahir, porque lliio tinha olltro remedia,
apresentou Ullla conla faulaslica ue bemfeilorius que ello uayia frito 110

pradio, da qnal cOllla,dotluzido os alugueis <.le lanl05 annos qlle nella havia
morado, e que o proprinlnrio nunca recebeu \'intem, orá ninda devedor ao
inquilino dc uma quanlia nüo pequono. Parn rehaver a sua pl'opried1ide,
pagou tudo o que o seu honrado inquilino exigio delle, e ficou ahorrec~nclo

o governo que semelhante llttcnlado conlra a propriedntle consentia, e
ueste SOIl aborrecimento deu sobejas llrovlls, sendo um dos primcjros que
figurárão pela independellcia e Iiberd1.de tlo Urnsil.

Eslas e oulras violelltias que soITrêr50 o moraLlores do Rio deJaneiro,
de seus allivo hospedes. forão suavisadas pela oxlrema bondadc com que
criío tratados pelo principe rcO'cnle, e rm geral pela real faluilia. O príncipe
regenle esmerava-se em mostrar 1I0S Brasileiros a sua salisfn~50. No Hio
de Janeiro, logo que inslal10u sel1 govcrllo, orLlenou a D. Fornando Jo é
de l'orlugal, conferisse aos Brasileiros grados,o habito tia ol"ielll de Chrilo,
o ponlanearnente. Conlemplou com omeios c oulras mercês a v:ll'io , ex
cepto no serviço <10 pnço, onde rarissimos for50 os que cnlníriio,c estes cm
numero de dous ou tres, nunca pas úrão de 1ll0~OS da ramara. O príncipe
l'egente a[eicôou-sc mnito no Brasil, e á luuo seu, e iSlo explica o amor
que em geral os lhosileiros lhe cOll5ngravão.

A gente que veio de Portugal, salvos as honroséls excepções, pll'nhüo o
Brasil por lerra; ludo o que se póue dizer de injurioso, clles dizitio do
]Jaiz hospilaleiro, que os recebcu com profus9 carinho; mellelldo ludo 11

ridiculo; invenlando quanlu fabula lhes parecia, afim de chincllllwr de
tudo; emporcalhuvào as ruas da cidade, de uguas podres o immundicias,
como fazitio n,\s runs de Lisboa; caçollvão dos usos sill1ples e hone los,
dos ftIhos do paiz, 11 ponto de começar essa rivnliclatle de Urasileiro contra
l'orluguez, o fluC não havia unle" da lransferencia dn curIe porlugueza
para o Bra ii; porquo eulão ludos fle e limuv~o, corno irmüos e aminlls,
quer livessem nascido lá, e quer no Brasil, por serem tuuus PorLu
guezes.

Nas mulheres p(}['luguezlls,cssa acrimonia·era moi geral, o :JS que :Jp
parenlomente fllziiio muitas festas, era para ue fl'lltlilr. Quando so fon-I!)
ombora,lovár<io até /IS cou ns mais insíguificantes. E'lalllbelll pura lIolar,
e fazer justiça, flue tles li mesma genle, que veio COIlI a fUllliliu rl'ill,lIlllill'_
sC'loruárão Ylmll\dúiru~ lImigus du llrasil, ponll1ú cH.llndo·50 com BriJsi-

:1.3



- 98-

1 iras, se cstnhelec \rão, e scguiriío a cansa da indcpendencitl, servindo
COII1 [I 11111ior fld lidado possi\'ol, como se tivessem nascido no Brasil.

Osuiclcrios o chincalhes picantes no paiz, parlíão da gentalha, e Dão dos
üdulrros c pessoas do finll educação (J); porque si hostilisavào-se, era com
1'0SOl'v1l ii se não repnnll' rnuito.

05 criados do pll~O nuue/l farão mais bem aquinhoaJos, do que no
Brnsil. porque a maior pnrto elos omcios que vagavão, crão·lhes dados de
propriedade, com pcrm issiio do os arrenda r; acontocendo mesmo terem
:tlguns lres e quutro offieios de propriedade. O povo,com o que foi expe·
rimenlnndn, o vendo, 50 rescnlia grandemente, á ponto de vivor disposto
paraqualqner eonOiclo.

(1) OS FID.H.GOS E PESSOA DE DISTINCÇ:io QUE vlEn:ío C031 A FA31ILIA REAL.

DUlJue do Cadnval, D. "ligueI Alvares Pereira âe Uello; a duqueza sua esposa, c lilhos,
D. NUllo. D. ig:slllulldo, cD. Juime.

Marquez de Alegrete, Luiz Telle~ da SilvlI e Menezes.
I) de Allgl'ja, D. Josú de Noronha Camões e Albuquerque.
» de Bellas. D. José de Vasconcellos e Souza; ma rlJue'lll sua esposa, e filhos.
» de LIII'radio, D. Antonio de Almeida Soares e "Portugal; marqueza sua es-

posa, e lilhos.
}) de Pomhal, Henriquo José de Carvalho e 1\10110; e marquezn sua esposa.
» de Torres Novas, D.Alvaro Antonio do Noronha Abranches Castello Branco,

e irmão.
» de Vagos, Nuno Tello da Sill'a.

]l;hrqueza de S. Uiguel, D. ~Iarianoa Xavier Botelho, camareira-mOr da rainha Dossa
senhora.

» de Lumiares, D. Julianna XQI'ier Botelho de Lencastre, camareira-mór da
serenissima senhora printeza do Brasil.

Con.de de llehnunte. D. Vasco Munoel da Camara ; condessa sua esposa, e filhos.
» de Cal';lrica, 1). Francisco do Menezes da Silveira; r.onde sa sua es()osa, c filhos.
)) do Cavallciros, D· Gregorio Ferreira d'E1ja é Menezes; condessa sua esposa,

e lilhl)s.
de Pombeiro, D. Antoni<l1\faria de Ca 10110 Dranco Corrêa e Cunha Vasconcellos

e Souza.
» de Redondo, Thomé Josó de Souza Coutinho CasteUo Branco e lUenezes. li filhos.

Visr.olllle de Anadia, João Rodrigne de Sá e Menezes.
-Cunsdhoiro cl'Estado, Antonio de Azevedo e Araujo.

Jl D. rernando José de Portugal e Castro.
1) D. João de Almeida IIlcl10 e Castro; e sua esposa.
" D. Rodrigo de Souza Coutinbo; sua esl'0sa. c filhos.

Tenente·General, João Forbes Skelnter.
Vice-Almirnnte, Manoel da Cunba Soulo 1\1alor.

» D. Frnnci~eo de Souza Coutinho.
Os 1R00lsenht1re . Antonio JoS"é da Cunha Almeida e Carvalho.

1) Antonio José da Cuoba e Vasconcellos.
,) JO'l!luim ela 'obroga Cam e Aboim.
» Josú Maria Tclles e l\Ienezes.

DC'wlIbargador do Paço, José de Olil'cira Pinto Botelho e Mosqueiro.
Guarda-joia•• Francisco José Rufino de Souza Lobato; seus pais, e irmãos.
J\1arechal Cnrlos Antonio Napiol1.

» ~oão Baptisla de Azevedo Coutinho de 1\lontaury; sua esposa, e 61h09.
Brigadei ro, João de Souza de Mendonça CÔrte Real.

" Pedro V~einl da Silva 1'elles, c filhos.
lUedico da carnara, Dr. ]\fanorl Vieirll da Sih'a.

II DI'. Jos'} Corrêa I'icallço. e filhos.
Thcsourciro da casa real, Joa1luim Jos~ de Azc,'etlo, e sUa familia.
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S. Jl.. Real é cumltl'imcntaclo I)elos gove"luulorc~ cI
"lu'ias cal)itautias, e pelos bisl~oS e cal)idos, ('lU suas
deputaçõcs, Renovação «lu ol'denl da 'j'o.'.'c .~sl)acla~

valo.', Icaldude, e .ncl'Uo, p.'cccditla .te ,-arias con
sidCl'uçõe,'5.

Já eslanuo lodo o Brasil cerlo dil chegada da fllmilia real ilO nio dI)
Janeiro, vierão pessoalmenle os governadures de . J\lUlo, Tinas, e \'('f
U3lUbuco, cumprimenlar e beijar II mào do príncipe r gente, e de S. 111.
gaslado a rllinha,o que não plldenJo fazer, () oulro gOVI!r1Hlllllrcs c1ils capi
tunias longinquas, ell1 cllnseqllencia da distancias,mantliÍriio 03 S~lIS i1jll
dantes de orJens, encarreganuo-os de dizer ii . Alteza, que lliio VilliJilo
pessoalmente, para não abandonarem o governo da (·lll'itallia. S. Allrza
a lodos recebell com agasalho, moslrando-se scnsi\'l'l, 1.1 eSSllS (HO\'tlS UI}

'dedicacão e ftdeliuarll'.
Os bispoS,1l os cabiJ\)s, em conseqllenr:ia rlus srns mil li tcrillS, mant1iÍriio

pessoas quttliftcaua , como vigario geralls e 'úllego , reprusrllla-Io' Ilrl,
cumprimentos e bomenilgens.

As camara , mandilriio depula~õe ,bem como viol'iio muitas [le o....'>
qualificadas visitar II S. Alteza.

O Brasil,em 1808,se compunha de lO cilpilanias,sentlu: Primeira [l Cr(}

Rio de Janeiro, IIjo vice-roi e capitão-o- nerill, era II conde uos Arcos,
D. Marcos rle oronh:t e Brilo, que deixou o gc)\'eroo com ii Jlrcsel1~lI do
soberano no dia 7 de _Iarço ue 1808. O seu !.li po (·Ieilo em D. JcJ6é
Caelano de Souza Coutinho. S gUllda, ii Bahill, o o eu govrl'llilciOf e ('1l~

pitão-general, cra o conde da Ponle, Joüo ue Snldallha da nllnl1l, que f4lL
quem primeiro rccebeu os soberanos, e o seu llrce-1.>ispo D. FI'. José d~

anla Escholll lica, monge Benedidino. Tarc'irn, Perll,lInlJuco, e seu Cll

pilão~general, era Caelano Pinlq de ~Jtr3nda Montene"ro : e Iii pI). D. l~r.

Jo é MllI'ia de Araujo, monge de . ,Jeroo)'l11o. Quartil, ~;lnlJllliitl, "ov~r

nada pelo capitão-general, D. Franci co de ~Jullo JiIllO~1 da Calflal'il; e
bispo D. Luiz de Brito Homem. Quinlll, PlIl'Í1, rr(l\'crll 11 ti a por Jo &" artiso de
:Magali ães e tenezes; e bi po D. 1(\11001 ele AllIleida de ClIl'\'3lho.. exla,
S. Paulo, govel'lluda por Antonio Jusé ua Frllnça Horla: c hi ""O D. J\JillLteu
de Abreu. Setima, linas-Geraes, governada 1'(11' Peuro '-üvier de Alha)'üe
c Mello; e bispo 0.. Fr.Cypriallno de S.Jo é,l'l'ilele Arl'lllJiuo. Oilll\:U,tJ.o ':11.",

governada por D. Francisco de Assis MasCllrenhas, e IIC sa época o bisl'.1d~

oslllva vago. Nona, Malo-Grosso, govcl'nnda por l\lalloc:i ClIriO ue AIJr('c!
e Menezes; e bispo D. Luil de Ca tro Poreirn, frud Loio. Deeimn, Hin
Grande de S. Pedro do Sul, govel'llaua. (lar Paulo José- da GUllll1, sem
bispado especial. .

Transplanlada 11 côrle portllgueza para o Bra. iI, um vasto hOrl onlc de
gloria e de prosperidade se n(lrescnta aos olho dos est~\(lislu. purtuôul!7,Ps.
'fudo no Brasil eslllva 1:Í crear: o lcrrl'llo lilllpO e descmbawç'll.b; Ilàn
havia direitos adquirido., nem p.'cjuizos a supportilr; l) governo podia
crear uma curte, e üdmillislr(l~õus novas li lodus os rcs[ citos, e cowlu-



- 100 -

renle;; com as nccessid:1I1es do paiz,e com a civilisllçiín do mundo. Niío o
f z assim: lIbrio o Alman\!ck de Li, boa do 1H07, e foi cl'eando no Brasil
tlldas as illstitlli~ões que alli lIf:holl. e al"'lIma COIIS\! e capava ao cuidado
do governo, logo appal'ccill um particular, dizendo, que cm Lisboa havia
osle ou ufIllclle emprego, fIue ainda n~o eslava creado \lO Rio de Janeiro,
e cm prolllio tia sua lemuran~a era providn no meuciooado lugar. O de
lirio chegou a ponlo,t1e se mandnr vir tle Lisuoa uma carrega\ão de par
dlles, pnra que lambem houvessem no Rio dI) ,!aneiro, que uevia em tudo
jmital',(~ modelar-se pela alltiga cUrte de Lisboa. Felizmente aquclles dlllll
nillhos volnleis, lião 50 podel'iio aclimalllr 110 llbençoac1o clima do Brasil.

~Iai~ falsus e mais el'rtlllCOS nüo podilio ser os fundamentos em que SI}

firmou íl or"allisílçiio pnblicn, e admini lrativa do Brdsil. A cÔrto oo,'a,
já eslava carcomid,l, e tinha IOU05 os defeito que se tillua introduzido \la
velha, com o volver do, nnnos: o mesmo nconlecia a administraç,io pu
blica. Tudo era novo, ,'elho, c exoti(:o, c desproporcional 110 mesmo tempo.
Qllilnto a f1IHll1~(IS resultou dilhi o ficar a cOrte,c 1.\ {\dmillislrtl~ão pulJlica
Illuito dispendiosas.

ApOZilr de lan los erros, a prosperidade puLI iCíl cresceu sensivelmenle,
c () roinilllo do Sr. O. JOlio Vluo BrllSil, n~o foi como vulgarmente se diz
cs:erjl. Mas para n;io anleciparmos osraclo ,Ilinda se no permilla voltármos
a partiuiI da fmuilia real para o Brllsil. .lá dissemos que a csqundrll foi
i[CtlDrpunhH'/,1 de outm ingl 'za, comlTlundada pelo vice-almirante idney
timilll. Do Ires qualidades de gente se compunllão'os que acompanbárão
a familia real: íiJalgos, empregildos publicas, c vadios. Pela maior parte,
ttlllo o que havia de peior, e mais corrompido em tisboa e Porto, forào
os que alwll<lonárão a p"tri/l, para virem re idir no 13rllsil. A' medida quu
se ia cr 'all(lo pelo Almanack de 1807, c\n Li DOO, os Iribu\laes e repar
li~ões pll1>li '/lS, os lhlalgo iüo sendo empregados nas presidellcias dos
mesmos, o nos lugares ria côrto, e no governo das provincills do Brllsil. (t)
Os empregados publicos que "ierão de Porlugal. foriio logo inilemnisauos
I'om igllae: eJnJ)('pgos, fIue p,lI'lJ elles e creór[io. A chusma de vndius,e tra
talll(}S,qlll~ vcio atraz da novitlllde, e elas aventuras, foi lamuem empregada
rll'S5(~:; lugares, que se ereúnio por il11ilil~iio. Nos corpos do exercito do
Brilsil, 'nlrilnio C0ll10 II n "r gados, com po tos de <Iccrsso, os orliciaes e ca
t!d's, quo vier/io de Portllgal. de Sfll'lC que os I:Ira:ileiros ficilriio por nlguns
nnnos fúra das l'roloor.:ões. Dur,lllle ii occuI açito de Portugal pelos Fra'n-

(1) Hei por bel1l onlcllólr qlln 105 oOicíaos elas secrctarias de :Estado qlIo vicrlio de
l.ishftn 1'"1"/1 e,ln c,qlÍtal,l'cllI;ilo allrllliollTlClltc 05 lIleSIIIM 700,~OOO (Iue lã Jlel'cobilio pelos
51'IIS elllpl'()~I)S, e01l1 tle;l;ollto tI/I dl'l'illlll: qne os qlle rorelu dc 1101'0 1I0lllcudos, "elll;ào
lill) ~o\llI'lIl() 101" (1I111<La tl'l1l1lLia tle ~O()SOOO: que os que pa.. areUl /I IllUtilles maiores
tOllh.l0 IIli1is 200.000 óllllln/leS, ti,) qne leval'l'nl nll rulha respecliva; e qlle os porleiros
,11IS nll'SIII1IS secr 'laria' de E-l:1uo vcnç.lo ii qUlIlIlill tle 350S000 pagos 1105 quarto is, na
r"'rrn;l tia' onlell'. O l,rL.,.idcnte tio lIIell rl'al erurio O lellhll 115 illl entendido, e r<lÇII CH
l'nt1lr. I'arliripanrlo 1'05 1111'115 IlIini, tro,; c sccrelarios tto "E.l'lllo c 'Ia nlinhll real delel'llli
11.11;;1/1. l'illiI..ill do Rio l!tlJall iro,el1l 25 rle 1\11Irço de 1808.-CooI a rubril'n do pl'iudlle
\'l'gclIlll 110 Sl! sel,hor ,-l'hesoll/'o lIC1cion(ll fit'. 1° a {l. 20 l·er30.
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Cp.7.e , o!> Pl)l'lnnuczc!>, f(IIC niio nrbllviio nlli modo de \'idn, 011 n'1imndos
peln noti 'ia e1i! hoa furlun:l,que se cnConll'êl"H nu Brnsil, emigra\'ão para
11 cscflllIdra inglezll que Lluquei1l\'1l o Tejo donde eriio remeltidos para o
r1r-posilo de Plimuth : deste deposilo enio elle llHlndados, a custa do Es
lAdo pelo cnll.>aixndor porlngllez, cm Londres, para a Ilha da !\Iudeir,l, o
ualli plHél o [tio de .1alleirn, oll<1e erüo, sem penhl de tempo, empregados
no civel, como na llJi!icitl, ou 110 ecclcsiii5li 'o, se perteneião a estu
clAsse.

l',lra mostrnrmos até f(ue ponlo chegou i1 proL 'c~ào do governo pora
com os eluigrantes,aeonleceu que em urna dos a' reme sa5 ue emigrado~,

veio nm hOIIlt'rTI u,) cOlllfl1crcio, chilma<1o Fu[io Cadele. Poucos dia, de
pois ua eh 'gadil dellt" encolltrou o, eu 110m', em lJrlla lisLa ue despac.hos.
pl'illllovido (I alCeres Tlllfél ~Iinas·Geraes. Foi clle ler-se com o COLHJe de
LinlHlres, a quem di se que 1Ião r;l militar, c nem nunca fora cnuete.
pertencia a viii" do comluer 'io da qUDllliio queria subir, que o seu lIpel
lido C1'11 uni(,:Ill1l'nln o que lhe desinllllva o nome de Cildcte. A esta ob-
crvn<:õe~,o millistro n$ponrloll: ~. AlleziI já odesp(lchon,eslá de flachudo,

parta para 11 seu de lino; c voll.(lu élS cosias nO pobre homem, que se vio
muito elllhnrarado para Ilrio ser alferes, e plll'ü niio contribuir para li ill
juslll pretprit,'lio dos r:arletes e sarnenlos de i\linéls-Gerne .

Os lira ill'iro~ enio prd:! nl:lior pnrle,espectadores de. la comedia,que se
rrpn'. 1'lItil\i1 IIn sua terra. Cre()\1-5C por decreto rle 1:3 de Maio,a Ordem
ria Torre Esp:Hla, de y/dor é lealdllue (1) para contemplar c remunerar os
sl'rl'iros relcl'allles, c 110S que tiv('rão II COrllll1é1 de clI1igrllr com a familia
real. Na rrea<:iio dp la onlrm, [JrOl1lellell-sc dar terras incultas do Urnsil
aos digniturios della, mil I1ll1u'a se cumprio essa promessll, nrmada em
lllua lei l)pln propria mil\) do oherann.

O vir'c-airllirilutc Sidll('Y .... milh, que havia sido conlr>mplado com a Gr<i
erllZ, b{;m ('timo os comlllilllllilllles e oIfiriae dll eSCJuadl'l1 ingleza, que
iglwllllcllte havi;io sido couternpl:ldos 1105 oulros griws r1n ordem, fizerão
milita bulha pr.l<l lerra!>, e Icvarilo ns SIl<lS rec.lamações ao caracter di
plomaliro. Lord SLrllngforl, ministro illglel.,rllte tnmbelll recebeu a Grã
Crllz, fez o me mo que os olltro .

(t) Sendo lIa rllais 1I1w prt'clllinl'ncia do allgu tos oburano reis, e imperallores. a
nl'çáo tlc ercar nUI'iI, ordellS dc cal',dlariu. ClIl1I quc possno rel1lUllcrar os ma i" rele"antes
erl'içns, ii. sill1 do~ -cus I'as;nllol'. CIIIIIO de illustrc.; estrallgeiros, que não til'erem outro

premio qlle lhes seja elJlIÍI"alrutc seuno o da hourn; e seudo a rd rida acção pratic.1da
pelos maiores Ilrilll'ipcs,qu:l i sell1llre lias ~pllcas mais a Sigll,d'H\"S; 11<10 podenuo deixar
de se ('ou!nr {'lIlre ('StilS ii presento da minha feLi'" jorll'Hla para estr.s E-tados do lIrasil.
don le (',pero IHlj:ío de rI' IIllnr II[lU só gralllles rCI,aros aos dalllllos actualrnente experi
IlIclllados pl'los IIIClrs P0I'''S 1111 reillo de Portugal, IIlaS lambem lIIuilos Incros e surcessos
dr. hourn e de ;::Iorin del'iilos:\ sua lidclitliltle, e ii nbundanfia Ilos meus lhe ouros nn Âme
rica, e libol'lllltle do coullllercio· flue fui senido cOllceder ilOS .cus uillni·aes. E conside
1"'"1110 que IIcuhulIIlI dll" lres OrtlCll5 IlIililares tllIll aCluallllcnle persislem uesles meus
rciuo., por rrel\l jlllllóllllelllc reli"i: SU.• 50 pólle applicar :\(Iuelllls pe~suas flue u1l0 tilcrcm
II folici<l,ltlo tio profrs IIrrlll a lIUS,(1 saulil religião, alias IlIrrccedora tia l\Iais dislillclas
ItIlUI'óI.', pllr 111'11111:,011 por onll'l)' qUile quer ('Jnprcgo~ ou fCI'"içus, de cujo merecimento
nlU seja uccc>sIII'io uS,lr rlJlIllllllita fl'l:'1uell iII, p:lru 115 "rtlllllc._ ClI1prCZ:IS li lple 1IIC conlluz
UlIla lIu,'a urdelll Jc IICgurí05: por esleS c OUlrus motil'os iguallllCIILe lIiguos Cponderosos.
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s. Alteza Real o IJl·illcille .·egcnte,pelo Ilanifesto .Io:t°
dc "llaio de 1.S0S,tlec.....a guel'l·a a 1~I·auça.

A d)rLe du PorLngal, depois tle Ler guaruauo O silencio qne era proprio,
tias tlifílceis circumsLancias em que se acholl, c até ao momelllo el11 que'
o 1IOVO assento do governo esLivesse eSLabelecido ; julga dever á sua digni
dade e á onlem que occupa enlre as pOLcneias, a exposi~jio veridica e
exacL:.l da sua conducta, sustenLada pOI' fneLos inconle ta veis ; afim de
que os seus vassallos, a Europa impun:ial, e ainda II mais remoIa posle
ridade, possão julgar da pureza de sua cuntlucLa, e dos principios que
adoplou, seja para evilar uma eO'1I fio inulil do sangue dos setls povos,
seja porque não pôde persuadir-se que lralados sulem/les, e de CJlIe havia
cumprido as condições ollerosas a fa\'or da Françll, \lodessem parecer ob
fectos de pouco preço,aos olhos de um gov rllo,cuja dcsmediJa e incem·,
mensuravel nmbição não lem limiles, e que elllflm ll'm de ludu lirado a
poeira uos ollJos aos que se achavüo mais prevcnidos em seu favor. "fio
é com 'injurias, nem com vãos e iuuLeis omeaços que a cOrLc dr. Porlugal
levanlará a sua voz uo seio do novo imporio lJuc viii crcar ; é com foctoSo
<1ulhenLicos e verdar1eiros, expostos com a maior singcleza e 1l10dera~iio~

que fará conhecer á Europa, e nos seus vassalles, lIH.lU o que acnlJil ue
soITrer; que desperlará a aLLcnçüo dos que podem lIindu desejor nfio serem
viclimas de umoliio desmediua ambi~fio, c que plldeníõ ainda sentir qUllOl
a sorte fulura de PorLugal, e a restiluição dos SdUS E tlldos,inyadidos sem
declarnção de guerra, e no seio da paz, deve ser preciosa para a Europa~

se espera ver renascer n segurançll, e a inclepcndlmcin das pol ncia~ que
danLes formill'iio uma espe iu de repulJli(,lI, que se ballln~ava,e se equili
brava em louns as suas diíferentes partes. A illvIJcélç'ào e n nppcllncão pam
a Providencia Divina, é a consequencia desLa oxposição; c um principe-

unho resolvido renol'ar e angmcntar a unica ordem de cal'allaria (Iue se ad.., ler ~illo ills
lituida puramente cil'il pur ulgllm; dQ~ senhores reis (1orluguezes, Ijlln\ II illlitulóllJa ontcm
da E. pnda, qlle o roi pelo Sr. rei D. AlTon o o V, de muilo i\lustre e csclurcciJn 1I\C1l1urin ~

para cujo fim fui já serl'ido, lia t'idade dn n'lhin, nllllldilr nbril' umil medalhil com esla.
letril - Valor e LculJilde -, e com Ijue tenho grntificado dous iJenemcritos "i1s~i1l1os do
meu fiel e anligo nlliado el-rei da Grã-Brclall\Ja. E porque 11;10 cabe \lO lClI\po delerminar
o numero de cal'alleiro-, gnl-cru7.cs e cOlI\lIlelldlldores, com as scsmarias ou pcn ôe Ijne
lhes del'ell\ firar annexa~, e outr;IS mai l'onsiueraçõe em I'avor das pessoas que !fio leill
menle me aeompollhltrão e assistirão, sa rificundo os seu proprios interesses ao maior
bcm da hOllra e da "as allagcm que me (\ del'ida; e por oulra p;nte, lião convtlm dcmorar
mais lempl) a pllbli('acão dcsLa lã.o imporlanle obl'1l. lalllo IlIai cslilllill'el. quanlo mais.
proximo róI' da Sllll origem: hei por bem cOllfirmólr a sohrediUl ordelll do envóllluria deno
minada da Espada, que se IIcha hal'cr ido in litnilla por mcu n\'Ô, de gll\riosól rnellloria~

o Sr. D. A(fon o o V, ch:llllóldo o Al'ricano, lia cril de H'Õ9; pnra que haja ue l~r o ~ew

dCl'ido elTeilo, como se fosse nOl'amenle cre ,da por mim, e su filada logo depoi' que·
cheguci lão r'lizlllcnle ao porlO da ciclade da Bahi.1. Quero qU(' sin'a csle derrclo d buse
fi lei da rre:lçãQ que lIIandn fonnar: e ordeno :I D, .Iose de Portugóll, do mcu CUII, elho de
Estado, minislro ussislenle ao despacho do lIIeu gubillele e pre iuenle do real orario, me
haja de apl'esenlar os uovos estalutos quc hOU\'eI'OIlI de resulLllr uns I'onrcrclll'ius ele que o
tenho irll:umhitlo, e das nlilis iII lrucções que rol' serl'ido dólr-Ihe. Falocio do Rio de Ja
nciro, em 13 de Maio de 1S0S.-Com a ruhnca do principe rcgClltc 1I0SS0 senhor.
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reli"ioso ente todo o valor desta pratica, pois qne o crime nem sempre
fi(;(1 impune; e a usurpaçiio e 11 força se g:l tão, e consomem pelos esforços
cOlltinulls,que !'ão obri"'ados a empregar para se conservarem.

A côrte do Portugal vio com lüstima, principiar a revoluçiio da Franca,
e deplorando a sorte do virtilOso rei, com <.)nem tinha relilções de sangue
'tão estreitas, uiio julgou todavia prudento tomar parte alguma na gucr.ra,
quo o procedimento dos malvauos quü dominárão c de soJárão II França
(até pela confissão do "overno aclual), obrigou a todas as potencias a de
clürllr-Iue ; e ainou dando soccorros á He panha ; paril a defeza dos Py
raneos, procurou sempre guardar ii mais perfeita neutralidade.

Ogovemo fraucez mandou em 1793, um ministro para residir junto da
côrte de Portu ai, que foi acolhiuo com toda a consideracão, mas nüo re
r.onhecido; porq ue ainda então os principios do direito das gentes, e do
diroito pnblico,não autorisavão os governos a reconhecer as mudanças e1
traordinarias, sem q1le houve' e lugar de as reputar legitimas; e nenhuma
nação é cm tal materia juiz de olllrll, se a indepllndencia existe. O governo
[I1I11CeZ, sem declaração de "ucrra,e sem formalidade alguma, começou a
deter os navios mercantes portuguezes, e depois da época da paz de 1801,
pedio O conseguio indemnidlldes por aquclles que a côrte de Portugal de
teve, para Lhe servir de uma legitima compensação; e lião quiz jámai da
sua parte tor considera~iio alguma ás reclama~ões dos negociantes portu
guezes. A côrle de llespílnhll, que linha requerido os soccorros de Portu
gal, c que, alé pela cOIl(lssiio dos generac francezes, se vio obrigada a
re.·onhecer quanto lhe l1avião sido uteis e necessarios, fozendo a paz com
<l Frauça, não sómente se esqneceu do seu alliado que ella devia fazer de
clllrar em estado de paz com a Franç/l, pai que a côrte do Portugal soccor
rendo O sell alliado,para satisfazer as <iolldições elo tra.tado de al1ianca que
existia entre os dous sobcrflnos, não tinha jámais tido a intenção (]e fazer a
guerra á França, ma ,0 que é talvez inaudito, ou ao menos bem r/lro nos
anllaes da historia, a Hespanha fez então causa commum com a França,
para obrigar I ortugal a receber condições de paz injustas e humilhantes,
sem que Portugal Livesse feito a guerra, e não cessou de declarar-se inimiga
-do seu lllliado, senão quando depôz as armas, e assignou os tratados de
llauajós c Madrill, aproveitando-se até da forças da Franca,para se apro
priar do uma pequena extensão de territorio da provincia de Alem-Tejo da
1)11rte cio Oliveira, querendo assim deixar á posteridade, um monumento
elerno da triste recompeu ü que dava a um lllliado-, que, apezar da anliga
Tivalidndo das JlIiJS Ittll;ões, nào tinha querido dispensar-so de cumprir 0001

(IS condições de um lratado de alliança que existia enlre ambas.
Os tratad.()s do paz de Baclajós e de Madrid em 180J ,são ainda urna nova

prova da má fé do~ inimigo. de Portngal, pois que tendo sido assignado o
twtauo de Badéljós, por Luciauno 1J0naparle, plenipotenciario francez, C o
principe da Paz de lima parle, e da outra pelo plenipotellciario portuguez,
o governo irllncez nill) quiz ratifica-lo, e obrigou rorlugal a. a signar um
./:1 \'0 trfltllt10 em Madrill.,com conoições !TI uito mais duras, sem que podesse
ullegar outros motivos, que os ~lo seu capricho, c c1t\ sua ambição. Este
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ultimo tratauo assignou-se qlla i ao mesmo tempo qllP. o tr:llodo de Lon
ores,entrc {\ Grií-Brelallha c a l~rança, que moderuu ülgumas conui~ões

muito onerOSílS {\ Portugal, e flxou os limites da Ilill'tP, uo Norte da AlIJe
rica, o que foi confirmado pela paz de Amiens; e osla conSiÚeril~iio da
Grã-Bretanha para o seu llntigo alliado servio ilOS olhos da Frunçll dH nova
prOVll 40 e cril vidiio, e dos grilhões, com ql;le o govcrlJO inglez liuha sugeito
ó governo portuguez.

Apenas Q lralado ue 180 L se achuv{\ cOl1r:luhlo, jil a côrle oe l'ortllgal
se apressava ii executar todas as eondições OlJcrOS<ls,e a fazer ver pela re
ligiosa e exacla observaçiio de touo o empenho contrilhiúo, quanto dese
java segurar a uoa harmonia que se restabelecia entre os dous governos,
c que devia Íilzer. esquecer todas as injustiçus que linha experimentado, c
que seguramente niio linhão sido provocadas ua sna parte. O procedi
Jl1cnto do governo francez Joi bem differente,e df'srle os prillleiros mo
menlos qne il paz se reslabeleceu, não cuidou seniio de exigir toda a qua
lidade de sacrif1cios injustos da parle uo govemo porlugucz, il fUI'or de
pretenções as mais cxlravaganles e as Jl1CIlUS fundadas dos vassullos frall
cezes. A Europa devia -desde enlão prel'er que a sua escravidão- desde
Lisuoa ii Pelersburgo,estava decidida 110 gabinele das 'fulhel'iils, e qlle era
preciso fazer causa cot11lUum,paru destruir o colosso, ou resoll'er-se a ser
II sua victima.

Depois tle um curto intervallo, a gnerra se ateou de no\'o entre a
Grã-Bretanha e a Fran~a; e a cOrte tle l'ortugal lelld.1 feilo os maiures
sacrificios para evila-Ia, e para suhtrabir-se ás proposições duras e hUllli
lhaules tio governo francez, julgou-se lUuilo feliz de poder concluir com
grandes sacrificios de dinheiru o tralado de 1804, 110 quul,11 I!runçn ])1'0

mellia no artigo (;0 o que se segue. « O primeiro consul da l'epublic:1 frall
ceza consente em reconhecer a neutralidade de Portugal durante a presente
guerra; e promelle de não se oppôr li l10nhnma das meu idas que poderião
SOl' lomadas a respeito dus nações uclligel'allles,em consequencia dos prin
cipios-e leis geraes ua neutralidade. »

O governo francez colheu desde essa época loda II vlllltilgem de 11m se
melhanle tralado; lião leve jámnis lugar de fazer 11 ll1eIJor queixa conlra
o governo portuguez: e foi cornhHlo IHI mesmu guerra,e depois de .lIma se·
mclhallte estipulação, que exigia da córle tle Portugal,niio úmenle ti in
frilcção ti" neulralidarle, lllas a declafLll~ão do guerra conlra II Grii-Brelallha,
com a violaçfio de todos os tratados que existião entre us dons paizes,c nos
qutlcs \Ia caso de guerra, reconheci,tlo como possivel, so linha lixado o
modo com qne os vassallos uos tluns llilções deviiio ser lr<ltudos; c tudo
isto sem que Porlugal poclcsse de moúo algum qunixar-se do govorno L.i
tannico; que ató lhe tinha dilUO sempre loda li qualidade de satisfllção,
qULlndo os cOI1\ulilnuanlcs das suas embarcações de gllelTa tinhão fallauo
~s allenções e consideração que devião il uma bandeira neutral.

O imperador tios Francezes fez sahir neste inlervilllo uma dos SllllS es
quadras, onde se tlehuva embarcado seu irlllão; UClI funuo na Balda, de
Todos os Saulos; foi alli recebido com li ll1uior '1IlCI\~üO ; a cSljuudra ro-
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cebeu loda a qualidillle ue refresco, o que 6 comlurlu digno de u]JS(;rro
~50,é que na mesma época, cm que o gO\·el'l1 frallCCz. n.:ce])iu da parle dI)
de Portugallantas dcmonslra~ões de amiz.ade c tle consiJerntüo, 1.. ......quadra
queimou alguns lia ios porluguezes rara cnclJurir a sua dirc çiilJ, com
promessa de indemnisar os proprielurios, o quejúmuis se cumprill ue J lOdll

algum. A Europa pútle uallilirar, por cOl1clusiio, que sorle a esperil, eu
governo fruncez chega a conseguir sobre o mar UIII ascelldente igllill au que
tem em lerra, e ]){lde avalinr com cerleza O fundamenlo tlas qlleixns que
elle publica conlra o governo britunnieo,e [l qne dü tall1anho peso . .c\ Grà
Bretanha nUL1t;(\ fez recIama~úes contra esles soceorros tlado· ú esquadra
francoza, porque erão dentro dus limites presl:riptos pelu Liireilu pulJli ·u,
mas o minislro da relar.ões exleriores de Franra alrere·se a dizer á fate
da I!:urcpa, que PortugaL deu succorros aos lllglezes para a conqui la de
l\Ionlel'idéo, e de Buenos-Apes, quaudo é um facto reeou ucciJu e sabido
por todos, que esla expediçiio que partio do Cabo ua l3oa-Esper,ln~a, não
recebeu de Portugal navios, dinbeiro, homens, l1em emfim Il1ercadoriu
algllma daquella que s,io con itleradas como contrauando 111 tempo ue
gllerr3, c que alé tlS e quadras inglezas no tempo CJUC dllrou esta <TU oI"!",l,
nào houyeriio cousa alguma do Bio de Junciro, nem ele oulros portos cJ
Brasil, senào o que sc nüo nega a na~ilo alguma, e que ,dió. ·urn nUUI1
dtlllCia se lin:lil franqueado Ú esquadra francezo. A corte de Porlug;d pro
põe á de Fran~a que (lroJuza um só fneto que \Io~sa coulradiz r esla us
sercão, fund:.Illa na mais eX:lcla e escrupulosa veru'lue.

Frnnça recebeu de Porlugal desde 180'~ até 1.S07 10110s os "el1"ros
colonioes,e os muterias primeira para as suos mJllllfa "ll1l"[IS ; a nlliillltil de
Inglalerra CUll1 Purtugal foi util ii Fí"ln~a c lIU uepressilo cm que se lIrll;-ltI

as artes e a industria, em consequenciu de uma guerra de lcrr ,I pl'rpl~l\la '
tia guerra marilima uesastrosn, onde ella não recebe senão re,' '1.1.:5, L\ra .se
guramenle unn granuc feliciLiucle pora a Fran~a,o comnlCrcio de.: l'orlng;t1,
que não recebia estorvo ulgum c que cril ccrlameute.util aos dous paiws.
A s01.:lndo Porlugal, sujeilando-u n conlribui,;õcs ('xcessiv:l;; d(: um modo
inaudilo, sem o ler conquislaJo, e haver da sua parte cxperim Illadl) 1"1:
sistcncia alguma, a Fran~u não colhe o ::rul:Lo que um commercio util atls
dous paizcs lhe teria procurado.

A corle ele Portugal poLiia pois li 'onjear- e com jnslo litll!n,c "omlod<l 11

c-pecie de rUlldamuillo que n das 'lllluerin , respeit,lria uma nOlllralid,lllt:
que ella tinha rcconhcciLio por um tralntlo solt~lllne,r\ de que tinHa li1l1las
C lào deciJi Ins velnlugens; quandu fui despertada da s'gllrilll~i1 ('111 cjlllles
tava,no mezde Agosto Lie 1~06, por uma deelaraçiio furll1illd" Inillisllo das
relações exteriores, Mr. de TaileyranLi, feita a iHI'l] lilrJlloulh, \leia ([llal ()
primeiro fc-l conue er ao seglll1t1o, que se a ürü-Bret;lIlha lIiitl rilzia ii II<1Z

marilima, o governo francez declararia a gnarril al'orlll' ,ii, c raria ITllH'tllilr
sobre alie Irinla mil hOlllells para O oecllpur. 'iio é ("om lriLHa mil bnlllCn'
que se poderia fazer a in\'a iio de Portugill: lllaS l) i)l1ppraL!l)r dos FlillI
ce7. 's, COI IIe ·ill a -(1''"U ran(;;1 em que csll) I'l'illtl . e arllilva, por IllotiYl) .I ..
lralaoo da llculraliJaue; julgava sU:prcl.1CIl\.lU-Ju; c i ·10 \J:'lsla"i\ para jus-

1!l
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lifir[lr os SCIlS procctlimcnlos. A suslo']- c a côde de Inglalerra; propÔz.
c (Jfferecell ã tle Portllgual loda a C/u,l/ic1ade de soccorJ'o., mas 11 Frauça
qlle IInqllf'lla mesma ocea iiio (illha dispo lo llloo pa ra anoiquilar á côrle
(la Prllssia, a qual cm campo só de anava eotão a [orça superior do im
I,erador dos Itranceres, qlHllldo nüo lirJiliJ queriuo um anno aules alaca-lo,
c pur V!.'lItllra lIbri~a-I'1 a receber a lei,e SU"'lIf assim a Europa, unindo-se
cllm a I\us~iil.c a Áustria, acholl meio de lranquilli ar a côrte de Portugal
CJnc ellUio qlleria poupar e enlreter, e que por oulro lauo se não podia
persuadir CjlltJ semelhau(e perfldia fosse adoplatla por uma polencio, cuja
granduZil devill ir de par cum a baa ré,e com os sentimenlos de uignidade
qllr. tanIa se cOrTcili:io COIl1 o e lado ue grande elevação. A guerra que
depoi·' conlinuou com a Russia" e que talvez teria lambem sulvauo a EU'
ropa, se li ulIião elllre os govornos que a dividem, fosse Wo estreila corno
devia ser, relclrdou amua as vislas uo imperador dos Francezes a respeit!)
da côde úe Porlllgal, e foi sómente depois da cOllclusiio da paz de Telsit
tine (l côrte tias Tlllhcrias com um (om diclatorial e qual conviria a Carlos
fllagllo junlo dos principes de que ara senhor soberano, fez propOr ~ córfe
de Portugal por meio do seu encarregado de negocios, e pelo embaixadur
11e Hl'spul1ha, a extrllurdillaria prOpOSifj;lO: 1° de fechar os portos de Por....
lu"al ij Inglaterra: 2° de deter lodo os lnglezes que resÍdião em PorLugal ::
3° de tonOscar loda li proprieuaúc brilannica;· ou em caso de ne~ativa, de
lJxpõr-se a uma guerra immedialn com a L'....ança,e com a Bespllnha; pois
que O ell';nrregatlo de negocias de Frnnça,e o embaixador de Hespallba,
linhiio uruel11 de parlir no 10 ue Setembro,. qllasi tres semalla's depois ue
uma senwlbllnle propo'siçiio, se a côrte ue Portugal não salisflzesse a lodas
as pretençõr.s uns dlias côrles. A boa fé elo govemo rrancez é lambem no
lavl'1 pela celeridade, com CJue, fazendo esla declaração, c sem esperar a
respo la da côrte de Portugal, fez deler lodos os na'vios rncJ'can~es' por....
tllguezes que eslavão nos portos de Françil, e começou assim as 11os
lílidaues- em declar/!ção de guerra; e excedeu desla sorle todos. os pro
cedimenlos que niio cessa de lançar em roslo ii Grã-DreLanl~3, e a
<Iue na presença tle uma semelhante conducLa se pódc dar (y justa
"1dol'.

A .cOrle de Pnrlugal puderia enliio aJoplar a ma:tima conhecida dos no
manos, e persuadir-se que as con lições Cjuo c1esbonrão, tem muilas vezes
salvado os CJlle reclJsão aceilal-éls, e perdido os ljue i1~ propõem: mas de·
U1nn pnrle clla não podia per. uadir-se que a côrle das 'fulherias, fizesse'
sériarnenle taes proposições, que compromeLlião a sua honra, e a sua dig
nic1ade, coa oulru, esperava applncar a tempestade, não querendo derra
mar o sangue dlls setls povos: e lendo uma plena confiança, na amizade
do seu allligo e nel alliado, &. ~I. Bl'ilannicil, tcnlou moderar as preLençóes
cID governo frauccz, acco-dcnuo 1Í clausura lIas portos, mas negando-se aos

, dons Outros arÜgos, r;onlrariú aos principias cio direito publico, e aos lra
tadus que exisLião eulre as- duas nações, e S. A. neal o principe reQenfe'
de l'Orlugtl! !lÜO hesiloll em declarar, CJUC esles dous nrligos olTendião a'
sUü l'uligiüo, e os prin 'ipias tle mOfal, de qúc jámais se ufl'asla, e que tal'·
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vez sejlio n veruac1l:iril eOllsa da firmeZll, da fldnlic.1adn, e dn lealdíluc que
tem experirnentadl) ela pnrtc de todos os sellS vassllllo~.

Acôrte de Purtllgal conle~ou CIIliio a tr)llliJr medidas jlllra segurllr o SPIl

retiro, para aquella parte dos sells Estados, qlle nlio PÚUI: telller unlil iii
"llsào, CUjilS cunscqllellcius veniJão a illq1lic;tul-a. Pura fJsll' fim, fez 1ll'llIilr
os navios [;1 sua esquadra qllu podiiio Ilevegar; e ao 11ICSlliO telllpo filWI:do
snhir dos CII. I~ tado loJas os lllglezes, e anirnlllld\l-os a vClltl~relll as
suos propriedades, di põz-se II feclwl: os portos ÍI Grã-Hrelllllltil, para ceullr
li uma força superior, para evilar IIIDa elfusuo dl.l SllllgllU dos seus vassid·
los, que provavelmente teria siuo inutil, n para procurar cumprazer COIll

as vistos elo imperador dos Francezcs, se ellú se lliio quizesse persuadir dH
justiça r.om que ii curte de p(ll'tugal sltstClIlavD. os r1ireitlls da SitU indl'pen
deocia, e os que resultado do tratado de lIeutralidade CUIIChlitlo em 180fL
Não querendo a c'rta das Tullterias presl1lr-sú u lIenhumas vistas de COIl
ciliação, c Lendo exigido nãIJ só ii clausura dos portos, nlilS alé ii pris<111
dos vassaltos britannicos, c o confisco elas sua proprif1daues, a~sim COliJO
o abandono do pl'ojecLo do retiro pnra o Brn:iil, S. A. Heal O príllcipe re·
gente de Portugal, qnedc uma pllrte conheuill que o seu fiel c alJtigo 111
lindo, S, M. Britllllnica, quc cstllvíl informado ue tllllo o que se trillavll,
conseotiria para salvar Portuglll da invas~u dos Prllocezw, na silllple:;
clllusurll dos portos, e que de outra parte sai:l.ia, que já lIilO havia 110 reilll)
de Portugal inglez que se niio tivesse natuJ'alisndo, assilll I;OllJO tilml1l'IU
que toda a propriedade britanniea tinha sirlo v 'lIuic1a, e até I) sell valur
exportado, tomou em fim a resolução dú fechar os plll'tos li lnglalcIT,I, LI

de comprazer com outras vistas, c preLenções que II FJ'all~a exigi;I, dl'e13
ranelo porém sempre, que se 11S tropa'i frallcezas elltrilsseln em Portugal.
S. A. Real havia tomado a firma reso.luç~o. de transferir o assento do gll~

vemo para o Brasil, que formava a parte mais essencial, c {l1üis dereu 'U~

vel dos seus Estauos.
S. A. !leal fez enLão aproximar das costas e portos llo mar, tudo Osell

exercito: persuadia-se que a Fran~a tendo cUllsegllido essencinllUelJlo
tudo Oque Linha pedido, lIào teria lugar de exigir mais COllSil algul1Ia, II

pOz toda a conüança nll boa fé, que dHvin eon idel'Hl'--e como a lJa'o d.e
todo o gc,lVel'l1o que ba cessado ele ser revolul:iol1l1rioi c 00 segurull~il dI}
que, tendo feito tudo o que estava ela sua pane, pllra segurar a trillHltlili
dade do seu povo, e f. ara evitar Ulm e[u iio inulil de sang11c, tilllla CUIII-.

priuo assim com tudos os devere de um principe virluo'(I, e lHlorllllo
pelos seus varsallos, e que quanto ao 11lUis, IIUO telll que unr cuntas uus
suas acções, senào ao Ente Supremo.

O governo fran ez procedeu então II respeito de S. A. neul, e do !\CUS

Estados,de uma maneira, que não teria oxemplu na Ilistoriu, se él illl'usãu
da Suissa feita pelos Francezes no tempo dll direclOtio exe 'utivo lião for
necesse um facto comp\etameute sernelballte. O gellet'al Junot, sem 1113

llhuma declaração preliminar, sem consentimento Il1gum de S. A. Healo
l)[illcipe regente de Portugal, elltrou com il villlguardll do seu exerci lo no
l'eino, segurando aos habitante:) do campo e alcl8as por onue pas~uva,qul~
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vinltn ~orrnrrf'lr no :-ru prin( ipe rontrn n im(lsiío elos Tnglezes, que cn
Iravil COIllO rrrllera\ de uma pot ncin nm iga • nlliada, Elle colheu na sua
J1ussu rrem pro\'as nulenticus dn boa fé du governo portuguez, porque via
C/I1 qlJo perfeita egurnn('íl se e lavll a respeito da Fran('a, e que todas as
tropas portuguuzas se acllUv~o na I'izinhanr:a das costas. S. A. Real o
priucipe regente. sorprendido ue ulIla condllcla tão inauditll, teria podido
reullir o corpo de tropas que linha junlo a si, e fazendo entrar a esquadra
ingl zn no porto de Li. hoa, reuuzir a pó o pequeno e miscrovel corpo, a
cujn frente o general Junot av:tnr:u\'il com uma temeridade que seria in
crivei. se a sun cOnLlncla em Lisboll e Venezll, o nüo tivessem feito conhe
cer, e se elle niio conl1nsse no cornr:iio do virtuo o principe, que nunca ex
poria n terrirei \'07.e5 os seus povos, a troco ele um primeiro successo se
guro, que só erl'iria de cnsLigur a nudncin dú um JlOmem, que, como
IlIl1iLos uulros, ahUSc.1\'íl do poder que lhe havia sidl) confiado, ou que exe
clllavn ordens que de mOllu ulrrum se pódcm justificar.

S, A, n.. o príncipe regente, nbra('ou cnl~o o unica partido qnc poderia
ron\'ir-Ilte, par" não se afastar dos principios que tinha constantemente
serruido: puru poupar o sünguo dos seus povos, e pnra evitar a completa
execu~ãl) dns \ i tüs riminosas <.lo O'Ol'erno frnnccz, que não se propunba
nada munas, quc apoderar-se da suü real passou, c de todas as que com
põe a SU,I lIngust:1 família roal, pura pouer depoi ao seu moJo, e segundo
lhe pílreeüsse, rcparlir os despojos la corôa do Iortugnl, e dos seu Es
tntllls. A l'rovicJcncin fal'oreceu os e. forços de um principe ju to: e a mag
lIanima resolu~ão que S, A, 1\011\ ahra('ou, de rr.Lirur-se aos seus Estados
du 13rilsil l;OIl1 a sua IIIIrrUsLa fnmiliu real, tomou tOLalmente inuteis os de
signios do .rrovemo frallcez, e descortinoll á llace cI tuda a Europa a vistas
crilllillosas e perl1Ja de I1ITl gOI'HmO, qne n~o tem outro fim; enão o do
minar a Europn, e o ll1undo inteiro, se as gr:.lI1des potenciéls della, des
p'rtpdas LIa Itlhllrgo em quo se aehão, não Gzcrem causa commum contra
I/mil amIJição tflo c,CCSSil'lI, r t1l0 fúra de l()(.1os os limites,

Ill~pois q'lc S A. Beu1 hegou felizmente nos seus ,Estados do BrnsiJ,
souiJo (;Il!l1 1101'1'01', niio ômente a nSlll'pn~[io de Portugal, e a as olaçiio e
sllque (Pll~ ,1I1i .e prnLirn, I\las o indi['llo procedimrnio do imperüdor dos
FrilllccZl'S, que r.nm \'l'rdatleiro dl(:lüilllr tln Europa, sc ütreve a fazer um
(TiIIIO ii ::;, A, BPill, dl'"tel' lriln:1'1 rido n SI1[\ cnpit,d pnra o Brllsil, e aos
SI'I:S Opio; \'Ilssallos d li)l'f'lm nr'olllpanhallo um principe, que todos o seus
P(lIO" \'I'II('rcilJ e adlll'~o, mais (lind1l pelüs suas virtllcles, que pelos direitos
da s'J,1 UII~II:liI l'i1rnilia reul qlle herdou, e pelos quaes reina sobre cll.es.
~, A, HI'nl \'10 ('0111 IHIITor () exr;esso de se utrever a pro'crever em uma
gi1ZUlil IlIilli~teriid os direilos da Sll<l augu ta I'atnilin r 'ui ti corôa de Por
11I~1l1> os Cjllile Iliiu ('wll~rfJ .i.illlóli : . ('aIO todo o direito pergunlaria au
ill1pprudur uns Frilllf:ezes, !lnl qlle cnlligo das l1ílCÕeS ilchou semelhantes
prillf'ipills, I' .-rrnel IIll II til ilutorirladc : rccliJl'nanc!lJ sobre esta materia uma
SLria n'l1l'xiio da parIr' de todos os governos da Europa, q1le n50 pocleróõ
vtr II SilOglJ(~ frio O que se nrDila de lJXPÔI', c u inLroducçiio de um novo
gl/\ I I'llll CUI Portugal Sl'm o seu consentimento, nssim ,como 3. cobrun~n de
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lImil r0nlrihuiçào 110smctiidn, exirridn de um paiz, que niío oppôz resi len
'ia nlguJI)rt ii entrada \l:is tro[lns fraucezns,e que por isso mesmo não podia
rall id'rilr-se em c lado de gucrrn. A mai remoIa posleridade, assim
1'01110 a Europa imparcial hi'lo de \'er cum dOr semelllllnlcs f(lcto ,precur
sores 11,~ ,('culos dI} l.Jar!l:Il'ilhldc l'jlJacs os que!;e eguiriio it queda do im
pel io l\olllilnll, . Ijll Il(io podcníü o"ilar- e, o niio se pro urar o reslabe
Icei 111<'11 til do eq U ii ibrio lia EII ropa por meio de 11m esfurço LI T1animo ,e pelo
l~ Ijil('rimcnto rle todas [I ri\'nlidnde",quo lem _ido até aqui:ls \"\H'Cladeiras
'a1l5[1, da c1e\,(l~àll rio pudor Jl1un truo o, ql1e amea~n 11 uni"ersal ruioa,

Hcpoj' da expu ic,:iiu cXilela e \'erdadeira que . A. n. o principe 1'0

rrcntu de Púrlll"'al vem de fazcr ii Europa, e aos seus "assaltos, <.10 tudo o
que nrnha do Ilec der enlre o O'overno portuguez e franccz; c luando o
illlperador dos Francezes lem nuo sóm nle invadido, e sugcilado a conlri
hllil;l)f'S de um modo hllrri"el, e qnc apenas o pótle acredilar, o reino de
l'orlllgal rleilnixo do \'60 rle nmizade; mas lem lambem ha muilo feilo [(1

lir,H n SII(\ :IIi SilO, c ~e apoderado uos naVi(ls mercllnles porluguczes, que
exi lilio CIlI sc'us ror~osJ . em nenhullIa prcliminnr declaraçiio do guerra,
c rOlllra os I\rli~~os exprl's os do lrnlado de lIeulralidade, d~ que tirava os
1l10iore. vanlagell ; e ullimal1ll'llle d clur(ldo a guerra em consequencia
do nllnlorio do minislro dns relaçüc exleriores: . A. 11.eal o principe
1'1''''('111 de Porlugal, deI' i do elllr gnr a Sll \ cilusa nas mão do Touo
]>0<.101'0,'0, ('lIjo Huxilio lem ludo o <.Iircito de irwocar cm um(l lão justa
('fllIl\'lId I, ,Ítll:,"1I dever ii urdem, e ú Jignidauc da sua con')a o fazer a se
guinlfl declilra~iio :

C( , • A, Pleal rompe lodil a commllnica~iio com a Frall~a, chama nos
51'IIS J~slauos lo lo o empr ''''ados naquella mi 50, se é que alO'um possa
nilllla alli al'llIll'-SP, e autnrisa os sen va sallo a fazer a guerra por lerra
c Illar ao' va. sallo do imperador do FrtlnCp7.es.

, . J\. Hllal declara ul1t1o~, eu nelluum elreito todos os lralados que
o impl'rac!or dos FrLlIICezes o ubrigolJ a :1 siO'oar, c principJlmenle os de
fladilj(JS e d MUllrid em 1801, e o de neu LraliJaue de 180 f" pois qu e eUe
os illfrinrrin, 111111 li o re peiloll.

S. A. I\eal 11.-, deporil j;'llllai. as nrmns, se niío de acconlo com o seu
alllirro e fiel alliado, " M. Brilalltlicll, • niio 'I)llsenlirá em cu o alO'uffi
1Ii1 ('C 51io do reill de Portugal, qllc fórmn a mais anliga parLe da heran~a

e do' lirciL(J: da sua alJC'usla família real.
Ollando o illlperarlor dos Frnncezl' lirer sali feilo sobre louos os ponlos

;'1. jll. Ias rcclnma~ürs d' . A. B. o príllcipe j'pgeole de l'orlugill, c ahan
dOllilr l) tom n!Jsullllo c i'mperinsn, om que rcge a Europa opprimida, e
roslillJir;'1 con'1<1 de Porlugnl o que il1\'ndio no meio da paz, e em provo
raçúlJ, S, A, Rcal se ilpress:lI'i1 olll:io de renovar os r.nlnccs, qne lerião
,olllpre slIhsislido enlro o. dou paizes, c que devem ligar a nações, que
j;'lIl1ni~ SI) dividiriio es cn·i Imell\ entre ~i, sl'niíCl r 10s principio de uma
I1l1llii~Úll srlll limitr , o 11111.' ii cxporiclIcia do se ulns lcm bem mo lrado,
'lllnnlo ,in ronlrarios ii prospl!ridndc e trnnquillidade daq lel18s que o
iltlupLiio, Bio de .Janeiro em 1" de !laia ue 1808. »
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4} ItI'inci(lc I'CgClltC COJlIC~ma CI'ea)' e~tabelcchneuto..

ão oh tante vario e assiO'nlllados erros fundamenlaes, muila cou. n.
se fez em utiliuade pnblica. Abulio-se o uso illl'amanle Utl se mar
car os homen com ferro em brasa, porém a par desla medida hu
manilaria, se mandou por carla regia de 13 de ~Iaio de 1808, fazer
guerra de exterminio aos Indios Botocuuos (1). quando seria. mais
conveniente, em vez da espada e bala, mandar-se missiona rios para os.
domesticar, e civilisar com a poderosa palavra do Evangelho, e comi
a arma da Cruz, que tanla força lem para civilisar os homens.

A medida que se ia arranillndo o povo que veio com a familia real.
S. A. o principe regenle entendeu conceder a induslria, livre elltr'lda no
llrllsil (2) probibida até efltão,pelo regimen comprtlssor,(lerramado sobre
o paiz; crear o conselho sopremo mililar (3) e archivo militar (!~), a mesa
do dezembargo du paço (5), em consequencia de se achar lransferida a
cOrte para o Rio de Janeiro, e por isso os tribunaes suprenJOs, mudou o
tribunal da relllçiio ox.islente en.l ca a de supplicaçiio, como trihunal su.
premo dejusliça, pur alvará de 10 de Maio (6). Com dalll UO dia 5, mau
dou crear a academill real dos guardas-marinhas. (7) Esla academia teve
eslatutos a 9 de Março de t832, sendo reunida a academia militar pelo.
decreto de 19 de dezembro de 1832. Foi depois separada por decrelo.
de 22 de Outubro de 1833, e mudada para bordo de um;\ embarcação
de guerra, pela re oluç50 de 21 de Janeiro de 1839. IIavendo Ile
cessidade de se montar uma fabrica de polvora, mandou-se oSlabelecer
uma nas proximidades da Lagoa de Rodrigo d61 Freitas, por decreto
de 13 de Maio (8), sob a direcção do generul apion, proteaido
do ministro de Estado, D. Rodrigo de Souza Coutinho, conde de U
nhares.

Tendo obegado no Rio de Janeiro,D. José Caetano da Silva. €olltinho, a
26 de Abril de 1808, á tomar conta do bispauo pura que foi eleilo, em
h de Novembro de 1805. por carta regia de 13. de Junho (O) teve ll;

nom~ação de capelão-mór da casa real.
A igreja do convento do Carmo foi elevaua a capel1a real, por alvará

de 15 de Junho (10). .

(1) Vide a CoUecção de.Leis, tom. 1.0
(2) Vide a CoUecção de Leis. tom. 1.0
(3) Vide a CoUecção de Leis, tom. 1. 0

(-II Vide a Collecção de Leis, torno 1.0
(5) Vide a Col/ecção de Le'is, tom. 1.°
(6) Vide a Col/ecção de Leis, tOIl1. 1.0
(7) Vide a Col/ecção de Leis, tom. 1."
(8) Vide a Col/ecção de Leis, tom. 1.0

(9) Vide a CoUecção de Leis. tom. 1.0
(10) Vide a Col/ecção de Leis, tom. 1.°
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I'cacíio do IlIgal' de intendente gm'ai de ltolicia, no
li io de Janch'o, l)al'a I'clu'essíio dos crimes.

Os receio dQ invasões inimigas no terrilorio brasileiro, levou o principe
terrente ti (Tear por :tlvnní de 10 de lain, o lugar de inLendente geral de
policia; clljas aLLribuiçães enjo, velar na segurança publicil, vigiar que niio
IJOUv :sem e piüe e cmi sarios do governo fraoccz, pilríl os di persar e
castigar; examinar com todo o cuiuado na Lrllnquillidade pu1.Jlica, previ
l1illdo os crimes premeditados cm reuniões secretas, e ca tigando os in
fradores da leis, c os perturbadores do socego das familias ; evitar a en·
trada ú perrnanencia de pessoas suspeitas, bem como limpar 1.1 cidade de
vadios e vagabundo, afim do quo os cidadãos pacir1cos, vivessem desas
sombrados de quem os illcommoua se. EsLa importante commissão foi
ennr1ada an dczcmbargador Paulo Fernandes Vianna, que como filho do
Brasil, Lcodo de fazer a policia interna, e luLar COIll o povo desordeiro,
110 caso de emprr.gar os rigores das leis, não traria queixumes, e nem des
(h:lrtlll'ia resenLimentos.

O Sr, Uyppolito, no COITcio Brasiliense, (1) censurou, com fundadas
razões, 1\ crcnçiio deste ingLituLo 110 Brasil, como opprcssivo 1.1 liberdade,
pelas violoncias que se comtnC'LLem, emqoanto que, no Rio de Janeiro,
llellhum reparo se fez pelo prnzer que se sentia com a presen<:a darealeza.

l~sLa insLituiçào, ereada m 1808: chegou até aos \lOS os dias, e é exer
cidi\ com Lunlos abusos <.la parLe das autoridades policiaes, que não se
nllwllrlo para 1\ lei, qlle a rege, suppõe- c omnipotenLe 1.1 auloridade á
invadir impunemente a morada do cidauiio, c dispôr da sua liberdade,

(ll j fio rn~ pertllillinuo o espaço de"le papel entrar nislo mais em miudo. passarei á
lri da poliria. In(t:lItrllUTl I'eno 'are d%rem. A lei do eslabelecimenlo da policia. em
I'orlu aI, que é dalada de 25 de .Júnho de iíGD. foi uma das que firmou mai o despo
tismo odioso .10 gOl'emo, duranle o mini terio do marquez de Pombal; e deu o ultimo
golpe ii liherdade cil'il dos l'orlugueles. arruinou os fundamento da juri'prudencia cri
Iniual patriil, u deu origem ao sj'stemn .Ie lerrorismo, que o rnilo cnrncter dos intendenle
ue policia fez, aÍllda mais odio o ao P0l'os. O marquez de Pombal poderia ttlll'ez des
'ulll II' aquelle procedimenlos arbitraria;, com a nece sidade de calcar aos pés urna facçiio,
que sé 0llpuuhn a todos os mrlhoralneuto' uleis que elle medilal'a; mas 11óde com muila
".Izão clul'idar",;é. qual dos mal\::s seria maior. e uslilr a naç;lo pril'acl:1 dos melhoramentos
que ullu iutrodULÍO; ~c pos ui-los, I'cudo annihilacla a liberdade cil'il do cidadão; parque
ucuhUUl henelicio (uem l:tll'Cl a "ida) compen a a libe,rdade. Libel'tas pro '/tul/a venditur
nitro; se lê ainda hoje eln tllraclel'es de ouro 1111 frenle de muitas casas, outr'ora habi~

l;lIli1s IJelo antigos Romano. Quando pois vejo OIgora inlrocluziclo no Brasil aquelle S)'S
lelllll de polir'ill. ~em que cxislào nénhuJnas das circuJnslancias, que o fariiio desculpllrel
('o ti que púda ler de,cnlpa) no"tempo de Pomblll; não me póde lembrar outto mOlivo.
so não o scr esta Jnerlidü aeon alhada por algulll rilbula illlrol11ctlido cm POfiliC<1S; e
OIuoptlltla por algul11lninislro. que não hUl'endtllido júmais 01 pralica de oh crvar os paizes
tio lIlulldo. ollde se pódc aprender II sciencia do gol'cl'l1o; nem 110 menos qucr ler o tra
billho de esllldar a Iii toí'ià do seu paiz. e camparar aS \pocas felizes da nação, com os
lempos desgrilçilllos, flura lhe d'scllbrir os motil'OS.

Nem o lIIonu rclia. nem o povo, podem l 'I' OIlglllTl interesse, el11 que a adminislração da
.in liçll sejil vio'latla. a Iihcnlllde 110 cidiltl'lO atucaria, lIem pes~oa al3uI1111 punitlOl. sem :I!!
rlll'lnlllidlrdcs l[ilS rci~. Quem p'Cli~ tem inleres,e 110 proces'us urbilrllrios, chamado de
pulicia '! ~linislros ignoranles, ou milos, e caUdos, odiosas á nação; porque se o governo
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porqunnto tempo entenua ti polit;ill que (levo opprilllir. Del'ellllo 5 r \ln
quem reprima ou prel'jllil os crime, muiLos vozes iii) os cus agente quelll
os prúv~ca; e ninguem júrnais se conl:lrÚ seguro 50 a policia o qllizcr
perseguir.

A prisão parll inu<lgações pnlicines, prollilJiua expressilmellLe pelo cons
tituição do imperio,e clefeza pela lui, é Ulll dos ubuso IIli1is I'c:wLllrios quu
se conhece, e 110 enlanto e lcm tulerauo, por não ler havido quem se Lenlla
disposto a processar o ·Llera de poli(;ia, e seus ugenles, por ubuso ue aulori
dade. As bits 'tiS arlJilrarii1s,sUIU uenlJllcias, t;omo recoml\1enda o codigo do
processo, uá-se conslüIlLeJl1(~ntc, e aUlllira que sejão jurisCOllsu!los I) que
ex.ercem a intendencia ua polit;ia,e r:ulqllcm aos pés as furmulas prescri pias
nas lciscriminacs,qlledelcrmina,ninguclll possa ser preso selll se Ibe formal'
o processo. A polida, niio se importa caiR a lei; uetllOJ'U cm prisão a
quem Ibe parece,por lempo indeQnido,e qUIIlldose lembra ollquer,millluü
põrem liberdade, sem nUcnder ns perdas e aos uanlllOS qlle experilllolllOU
o delento do seu arbitrio. No Bra il,a lei é a vontado do Il1i1gislrauo,porquc
os juizes mandão prender ao inL1iviuuo, e depois ue o ler cm cu~l()uia,

manda procurar as pl'ovüS do crime, eUlquanto que a lei e:cripta, ti l:On
firmada mui posilivamente, manda que ilS provas pl"l~(;edüo a prisiio. fio
tantos os ahusos policiaes e criminacs, uo Bra ii, que eria enral!oll!Jo Cll

llumHra-los ; c para que os escandalos,e as infrac/.:õ 's rias lei~ niio s ti ~m a
caua passo,nrge que se Illelborcm as C:OUSIJS a pudermos t r IlIlIa .or;il:dade
hem constituida. E isto provil, que enlre lJÓ , o 11 der jllrliciaria é uma
ficçiio. O governo tem invadido tudo, c C'oncorridl) para dl'.llloralisar os
tribunae , porquanto ponuo o magislrado lia sua illJlllcdiala uepulluenciü,

pratica alguma aCt110 reprehen il'el. o moslrar-lhe o ucfcilo, é fazcr um sen i~o es '''lIcia I
110 subenlLlo. 1\1a o ministro, quc. por se descobrir o elT') na mcdillu qlle delle prul"('dc,
fica dC'aeredilado; convem-Ihc pUllirarbitrarialllclIle loda 11 pessuu, ljlJC suspeila 51'1' cap1lz
de lhe descobrir as faltas; c desculpa-se com o sober;lIlo. dizelldu quc al:lciio a suher,\Ilia,
censuralldu as medidas do 150l'emo; c ao IIll1"i"O do eSClIdo relll aLir1l u IlIilli~Ln) a~ scUas, C
~c lhe retorqucm, grila que ~ão rebeldes o fJuc °IIlacr,u, poi perdem u rc ;Jcitu iÍ :IU:U
ridadc suprclua com quc cUc se cobrc. Pclo quc JlI' diz rCSjlcito. :Il1lcs de passar 1Idialllc,
del'o declarar; quc o mcu uuico e só fim, CUI cscrCl'cr cst: paragraplw, é u avisa-los d"
(leril;o.q uc os cerca; apOlllão-lhcs os males para Ihcs illd irar u rCflleu iu; c é l'erlis'lIl1o,q ue
cm auopta-lo, lião se dcre pcrder lelllpo.

O longo arligo sobrca il1depen cncia lia Amcrica BcspaJlhola. qlle pdnl"ipici no II. 11,
coulinuci 110 11.12. e liualiso IIcslc, Ihcs dcscobrirá UIU ra"lo dc qllcellcs IICllllalrez ti
"cssem idéa; i'IO (:, que ln Ulll ,lallo UC lon"o lempo lUedit:1l10, o quc por vari" YCzcs
tcm c:lado ao pOlllO dc exccutar-sc; Ca"or I por t:irelllll$lancias at'cidculaes"c 'Icha :11101'
IlIeciuo; para dar a lihnrtladc 11 Allleric!l B05l1allhola; c '1U;1I1do i ·so acouteça, I'Orgulll1)
cu i, ~cr~u as lcis de policia. serú o s)"slclIla arbitradu do guvomo o qllc ilIlpCUiriÍ a ('ulll

muuicação uo idloa ? Eulão couheccrúõ os que lá sc suppiJCll1 !lO aurigo das l"ouru!·õcs
politiClls. quc o chofJull qllc sc oU'crva ua Europ:i, produz rcacções IIl/lis distaule do '1I1C
elte ill1uginào. Que Ici,10 pois. c q uc fOJUparCIll us :1\ iso '11Ie dou, c cUlIfc:sarf,ü (,e
livcrCIII siuceridade) que posto cu 11110 Ihcs uica tudo o que ha IIll1lalcria, digu-Ihcs Uas
tuutc p~ ra . uppôr quc lhe raço U'II sel"\ ito cs,cIII·ia!.

A illju liça com quc l'ortugill c Uespullha lrali'II';lo scmprc ilS suas colollias. é agora a
cau :1 désua ruiua; porque, plohilJiudo no Bra<il (por Ilxelul'llJ) as Ul:IIlllrllrluraS. as IIrtes.
as sdeucias, c o Wlllll1clTio eslrau"ciro, licúriio cslas coluuias reduziuas a lralHllhllrrll1 cuu'"
cscral'as para a ruclropole; a qual, uc,cuutauuu iulcirull\wle, I:U uuru, que lhe lraziãtl
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êmprega aqucllcs qno lhe pOllem, en'ir de iwlrumenlo. Se quer pCI'~r3,dr,

o tnLlgislrado processa e condelllllü, LOrCl\lllJo a lei', sú parü pbeJcrl'1' iltI

mandato de quem o nomeou. COUllCCClIll juizc:, ,a qUOlll o mini,teri'l da
justiça impuz o derer do venC'el' olci,~õc~, Olllborll crnpruga.,:elll o \lod'~r dll
hocamarle, e elle~ obeclecêrüo, porque telJdo l'UllIilill, lIãu tll1izl'rúu fitar
sem púo pal'ü cus filhos.

tf) tJ'i!null!1 ~ln. I'elaeão tl@ lUo .Ie .Jii!lieQ9'1~ ff.~i dC'l'ado
á ca'fiacegos,'i&l. de ca, 'é.~ de ~!~n~ltn'-·R~ão.

A rclél~iio (ln Hill de .Jaoeirn,lllélndarla crellf pp!;) I'l'soluçiin ele IGele Fe
"creiro de 17" J; lillha por fim cOllllcr:cr a causas .'111 segulida inst,lI:ria,
e culellllenuo o príncipe regelJle, tllle a aUlllilJi Ira~Jl) c1uju li~d lIilo dUl'id

seus e craros. desprC'oll a tia propria indu>tría; f.dLa-lhc a!:ora a rolooí;l, c adl:!-'C 1'111'
tugalrcduzido a IIlrudll'ÍllaM; uatural ,'a ti;:/) ue, til íllju<Liça' 1Ir'I'IIue (lorLu::al <llcrrllu
IIS Afouros dc Arrien, d'!3cobrio II Brasil, e rcl. rc'p~iL;tr 'It:!- quillas 11:1> ",ais relllot',s
parles uo OrienLe. sem ter o our/) d,' sllas colunias. E'tr ,)stellla inrclil. é \:',adullirlllll
<I gon' para o Ilra 'i I. ta IItO. (IUlluto a Cllusa, o penlllllc:n. C'lIIteJa·sl~lI1eo <I p"II!': r" Ic;ulls
factos, pois lIIe é prccí,ó prOl'ar" lIIillha propo·íl:no.

Chegn a cOrlc ;'0 Uio de .Jalleiru. e ('lIlrilo a c! l'i ta r ró 1';1 de II,'S raSas M pr 'pricL:lrio3.
para accommodar aqllcllrs. quc Iii i.ro bnsl'"r 11111 :1,:;10; I' c,Lcllue-se blu 'IL' lJ"r" :ll:rllnl
Jllouação de nClloci<lntes eSll'(llIgriros.lflJC lil Ir,O sÔlIlcn'c p(\l' hnsrars('us lun"s. )o;,lah 
lece-se unta cOlllplic<lui sintll llulnillistr"~:'lo de I1nlllça'. 1I011lI'iíi/)-sc I'ar;! nllliws ul'f ,'io"
creallos lIc noco, pessoas (quc 11110 e>pccilkl1 pUrll'le dr.cjo cliLar Pl'r"oll;i1id;llle,,) udiu.'''s
:i nação_ COlltinnão ti en'prc~ar-se 1I0S gOl'rl'llos '\<I rapil'lnias c I· ii I".. 1111. PO'I"O' d., In:
litare ,quasi LOllos ele p.llCntes haixa., e Ilc Lac' qllali"'III"s, qnr a al~nl1< ,II'lIt", CIII (1,,1"

lUgal, 11110 se cOllfiaría o ga"crno da 1111'001' !Ildea. E' 'sL' o lIIodo d,' <I'''lulrir a aff"lçHl
00' POI'O 110 seu "o"el'llo '!

ALé IIlJui lI11ribuiíio-.e, no llrasil, aos gOl'el'llllriore,', m I'c~anws, lJu~ ellt': pr"lil'llliin, 'l
suppunhn- e,pol' tllIla Il)'polhe e \cro,i.uil. que a CÔl'lc. pela di~lall,.j:t,l'm quc 'CIIl-iWI'I,
lião 'abia uellts_ A"oru que (I cu.tc lá c,ta ~COIIIO t~ PO"'ill'I,h'har .l'l iJuputar 01 i1'("'"
mentc ao secret;liÍo cle gUCI'l,' o 'OIlScrl'ar "olcr.;IIloro. L.I('. C'I!r:<lt', porC\PlIlplll, (I ,ln
lIfaranhüo, cnjlls ue poli>l'lIoS ICIlI dl'SPOI oallo aquella dllalle ~ J: qU'"1110 C.Lc homo," rllr
lIIudado, se Ihc uitu dcrelll uni ca.ligo I'\Ollllllar i, a 11'Il'1lI CiUllttlLlIritii (/S lualci qnc 1:1"~
fllZ, ellfio a quelll úeisou de US Jllluir? E,tll ClllI"idcl'<lç.'" l' lIlui Srri,l!!! EIl.;n dl'i\(' ,Ie
c'pera r que óC lhe presLe a 1111 cllçilo que SlIa irn po II aueia lIlI' rCI'(·.: 110 111('110, Ite,la IIl,'IIILI
çJo. onde ;e adIa UIII do hOlllen5 uni cnpa7,p' que ha u,' IIra"ll.

O ulli~o rCIlIl:dIO, que .Ieslle n ,uai relllola <Iuli~:uida"o sr tcul achado. pum rJ11~ IIS
Itomen uão IdJUSCIIl .10 [HIUer lJue telll, é limltar,lho. Ctllll'c,lt'r li unI iuóil'idull. lIVtl.,,'<"
~emrC5lricçíio como tem os rles/10las. Chl\lUlllll1s !jvI'Cl'uadlln'5 tio nrasil. c, upptir 'I"c lIlill

cml'regllrilõ es c pollcr 1'111 s<lLi ,rôl1,er Sll:l Illli'ÚCi, (' S\lpl'l1r ulllll '1IIlLI"1l1ic'I:Ju 1,11 l,illllr~l.11

humuua, Daslc pniso 1111 tcuhoUito(cniJi-(Ii-scdoquc.lesojll'·;l)l'lIraul ·tr;lr: i"qll!'
o' europco que rlll'Ü para o nr:lsil. go\'cr,lar aqu lia "iI,tll r '!ti"", ui'lc' LOIll olh;ll!ul'''I'J
o ioLel'e ses d:lllllcl\ ft<lil. COIII II ali '11I:illl. 'III .. 11<' - mereci;;/); 2 • '1ue I j-L« n IIIN!llil'!"
IIlLcro,:ilo 110 'ol'el'l1o da Alllcric:li Hesl1"l1hola ~ tllI 1Il:1i01' i:rL'rc"t', 1"11';1 II" "'('-1I1t)~ ""C
;;ol'crlliio no Brilsil. o ~uillill' el1l e"tabclc,;'1' plallus 'syslelll;Is, 'l"l·lI.iu s6mC1111' 'l'j10 Irll
dentes éJO lJr.nt dó povu, tnilS qu~ ll'itgão ('Uill5i~ 1 ') l'lll'art{'" <ln ('UH' ir1iill) C dil ('ridl:III'ia ~ qll~
nunca se ;Idta n~ \'iolcllcia, 1II)IIIIIilS IIlc,lidll, ilrhi rlll'i'I>; IIl'l1l ClIl '1'lercr I'cl'l'('(ual' il i:':lIu
l'?ncia dos poros. Llas'arci ;I,jora ii S(';':III1<1a pllrte. ti" '1"c 1111' prOpl1/; c para U 'l"e'II.,,,

lulo laulit r 'pugnnllcia CIU c~plir.1r·lIlc; C lo inJil'Hr ii' utuJ II1~as 'l'lC ~~ f,tl.t'UfI1CC ~~t11'IilS

110 govel'llo do Dr;1 iI.
Eln primciru 11I!{lIr, ii dil'i,ilo (l(lLerritllrio ell1 pro/'iilrin '. al1o\illd,; flS ",'pit,,1' "f=I'l1cr,1r',

011 fiO fritOS mili/ares. l' l'Oll,iI .lc illll1lCrli;'[;1 li 'I'US, 1.1 II ti ; liol'I)lIo ii "UIl(illllllll'llI Ctt·:
;;llrcruo', scró o Ura'il atl'lIiuistrltill rn 11');1 ""r,i:!, "III' SaLr;'lJ:l, milil ""'S, il 1'1" I' '"

fÓrrllil' dc ::; lemo. 'llIC ii illl:l"illill:ãu ti Ir 1110111 /)oJc iIIlCII'ar. :-;Il\tn' blo li., II ,I ulUllu
J~
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lnr rmbilrllços, I11l1nl\OIl dur.lhe mai- nmplillldt', e delerminou que a rela·
1;;1" do Hio de .fllnl:irn ro, c dplloOlinada célsn de lIpplicn~iio do Bre ii, e
r\lllsidt'r1,.Ia ('UIlIO ~llpl'CIIIO Il'ilJlIl!lIl de ,jllstif;n, perlclIcendo-lhH o conhe
f'illll'lll.fl de (1),lus os i1ggrilvos ol'dill(lI'ios e appcllll<.:ões (pIe viessem do PUl'ii l

i\lillillll,rlll, lIhil dos AI'IHe MIIl!ciru, e reli\t<ill da Hahill,
U alvará di! 10 de M~lifl de 1808 (1) dl,terminoll que IHl no\'o casll de

suppli(';lI;ii" do Bril. ii, e lilldassem toou os pleitos fjUacsquer que [os em
CIII ,ullilUil iuslallcia,

A imprensa, niio é inl'~lIl(l moderno como se pretende, por que clla
vêm de lelll[llls immemul'illeS na 'fartaria, nu Cltinil, no Japão, segundo o

n dilcr; mas como 111 nfio posso lison~cnr d \'cr um transilo do pes imo parn o optimo:
f'oôltcnLr)-I/IC com olrerv Ir, que a dil'is.lo do Ilrusil CIII provincias c conMrCas; dando ás
camaras flS mcsnlllS direitlJs IluC tinhnu cm Portno"l; nfio póde otrendcr 1\ ningucm; e
,', o nlUis lIIf1dcrndo, quc podcm scr fJS mcu, dc cjos. E aqui n30 Cl'in milO Icmbrnr,
que ,'ucix'\sscm rle plunos p:trü aflquirir mni, tClTitol'io: e qunnuo rlesejclfI Cllel/uer °
lilllites rio Brasil at~ O rio da 1"';1(;1, Il<lf'n c\'il/lr uispuL:l dc vizinhos f'ontiguos; n se
"ISU, nUI) principiem por intrigllr; J' ~.lo proposições Inutu,lInentc vuntajusus uo' Rcspu"
ulule>, f'cunO, por e~cmpto, o tcrritnrio no norte uO Amalona,; porlando-.c com 1\ siu
t'cri Indc quc UCI e Cal'ucterisal' ludos os ncgocio nllciouae, do 'Iue sc e, pera bom rc.;ultndo,
I' !'N'fio IJCIll sut'Ccdido', OrniUo dc (lroposito I'cUcelir ~obre o modo pol'quc e l projccto
!'e elll'l~lou, nu Rin dc Jan 'iro, pOl'quc. 'omo jil dissc, o rucu 11m é I'uzel' bem nos meus
l'umpatl'i'Jla,:, e n,lo I'illi 'ulnrisa r os hOlllcns ,I quem e lá confiaun a sortc do fil'n iI: basta
quc aih,)o, fJue um «:;ISO imprevisto mc trouxe ás mãos os ducu1l1eutos nece'sarios, para
faur urnll rlara iMu rlc sa trnn 1Icção,

lJepois dn uivi,;,lo do tCl'rilol'io, c exlincçilo do "ovrrno dos lJachcis, nns capitanias, dcyc
seguil'-sc promovcr a pO(lulação, fi que lhe el'il mui facil 'c souh 'l'cnl1lLtrnhir erl/igrudo
uc todas us partes ria Enropn; panl O que \ necessnl'io scguru-Ihe 11 Iiberdadc pessoal,
r o direilu dc (lro(ll'icdadc; um só e1emplu du violar'fio 1I1'hitl'aria destes direitos ulllcdrol/
lral'i1l mais flcntc, da que p1ll'a I{( qnizcra ir, do que serifio utei 'lod1ls as promes 'as I'citas
cm (lapcl. ',stO ó dHe haver um,l Iimila~"ío; c é urranja" dc maneira us Icis de lIulum
lisa~ilfl, 'plC só dcpoi' dc unia r1ldonllvelmeole elollga residcnciu,possãO os novOs concida
u,lllS guz,lr dos plenos dircitos de lIaturacs.

Sc;{ue-se li illLrodllcçfiO das SI'i 'ncias. Ne le artigo nenhum sb (lasso se tem dado ainda
IIU Bra ii, Nilo npparecc o IHenor illtClIlo rle sc estubclecer univer idades, I'ollcgios, ou
oulros c, tahclcrilllclllos elllclhantc ; e sem iSlO é lluasi impossivcl quc o E tado teoha
hUlllell5 capllZcs de go\crnar; e sc o' 1111 ~ illll'ossiv~1 conhcce-Io.•

l'a~,;o li I'ns50, cnlll tncs medidas, scrin preciso I'estitllil' lÍs call1nras, uDÍ('as COl'p açücs
I'0PUI:II'{'8. nu Brasil, lIqllcllcs r1il'eilos de t]ue, e1llprc gozár;io as Clllllnras em Portugal; e
'1111' f"rlllno:\ ha, e dus I'órtcs; illSLiluiçiio ifllporlalllc, CIlJO desuso I'ez marchu r li naç,lo r:j·
pirla,ul'IIIC lÍ suu destruição, '" 1'0\'0, p1lrn fl1>nll' ,'om energia. ti ncccssnrio que sinta 11
SII1l cAisLcuriu politic" ; fJuc lcnlta voln ruais ou menos dircct 1I0S ncgocios da naçUo. O
1'''''0, I]UC lIào gllZ'l isto. f<lcillllelllc sc rcduz a um I'c1>nllho de carneiros. incnpazcs dc obrar
lIr~jll's "ntlldes; e lIt dc defendcl' a pau'ia. Os cxclllplos sàu lantos, debaixo dos olhos,
'Iue nfi" Ilomeio lIeuhum.

('I) Eu o prineipcrc;.rclIle, faço saber nos quc o prescllle alvará com forço de lei virem,
(IUC tunl1ulllo elll cO!ls:deruçfio o IlIuito que inlerrsslI o E'Lado,e o bem ('lImllWIn e parti
cul"r dus UICIIS II'lICS vassullos em que u adrnillistrnç,lo du justiça não lenhu cm1>ul'aços
IIIIC" ret'mlem, Ceslurrcm, c se r,H;n "om a {Il'omptidfio que convém, o quc ,lfjlln('H 11 se
gunlll," pc,sual (' doiS snr ,Illu. rlil'citos dc propriedadc, qlle mu'lo d l'jo manter como
i' lIIai sl'gurn bnsc d" s')I'ictl:llle nvil; e '.iglfldo as i1ClllaeS til"ulUstllncias Ilo\'as pro
"itle'lf:ills, Ililo SI; por' tal' inlCI'I'()IIlpidll li l'llfllnlunÍ('llçiIO 'onl POl'lugal, ti scr llfl" isto jll

praIIW\c! scg'lIl'cm-sc fi'; ll~ol'al'fI' ol'dillul'ius c uppclluçücs (lue lIté a(lui se illlcl'[Junhão
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testemunho rlo cl1riosos que lem ncnmpanhíldo n mal'C'lia rll1 liÍsloria do
tempos. e dos progressos da il1telligell('1ll 1IIIIlHI1111. Os jl'511ilas ronliÍl'iin,
qne O Cl1in lilllliio impl'l'Il.i

'
no c(1lf1e~o do Iprrl'iro 51-'('1110 da éra (,11 ris

Iii, p que c, crviiio dos rara('ll'reS Illo\'ei- reitll de IlliHleira no ,I'gllllllu
sl'l'uln, O. jl'suila~ dizf'm CJII PPI I'pl,illl e pllJllicil\,(I lima 0111 ii perio
dicllll'imcllstd illlitulndil, () Estado ela Cltillu, cujll lIbl'il pra ('illllPOSliI ('0111

Iypos dUllltl(leira ; el1l Calltão e plIbliC'/l\'a UIII jorllal dia rio, ('(Il11pt!~ln

com '/Iraelpr 5 do piÍo, e ctllla IIUIIII'I'O 11110 ronlilll1a llIili quI' 500 'igllôlPS
rlirr.~r nle'. :lio Illuilos o, I temul1l1o fJIIO aff1rmiio qlJfl a iOlprC'n<:a, 00;:

lil'l'os, o as letrüs (jp IllarGui, c Je IlIac!('iri l , '1IU illlleriorl' all~ (lllllll~ dp.
12!)O anles tia vinda ue Chrislo, ú quoa obra illlpre':sjl~ pur ll11'ill de e:
lampas de IllI1Jeirn grilvudns, eriiu usaJas 0111 difl'l'H'lIleS PÚllJ da Europa
110 fim do de 'ilIlO fJllllrlo s' 'ulo.

,Iurlo l' 11ll1emuer", IlilSL:itlo CI\I Jél)'ell~a,PIl1 14.00, bomem I1rlivll e PP!'

sevcl'lInlc,desLiu os seus primeiros ;JIIIIUS elllre"ou,se ü úivel'sas l:ll\pre li ,

para II cIIFa dll ~upplil'llI:ilo de Li 11011, vindo I' fiCllr o I'lrilos scm drl'i~i',o ullillla, ('0111

'";lIIil'rslu dclrilllellLII duo liligauLc', e du publico (IUC ,uullu illL. rrssilll cu. 4"C ',ilo haja
illl't:rlcz:1 de dOlllÍllios, c se liudem os plcilo- qUóllllO aulc : 1'''1110 lalllbpUI I'ur lI1e ad.ar
rcsidiudo UI' la cidade, que de\c 1'01' bSIl ser ('011. itler.1da ôl .uillha rl/rlr 1\('lIIl1l: (Iucrrutlll
providCIIl'iar de UIl1 u.odo scguro C les illl'oll\cui 'ULl'~, e 1J!> IplC pódclu renf'SCU pilr,l "
fUluro, CUI bcudicio du augluclllo e [lros[Jeridatlc da ('<lusa I ublica : Sou scn itlu t1clt:r
min:ll' o seuuinte :

tu A rclõçl;n dl:S!ôl citl:l{lc ~c druominaril c: a dll sllppliclICilO tio Um:-il, c sl!r;i cOlIsiole
nula clImo .ul' 'riur ll'llJUII:d d jusliça, parôl .e lilldllrcul ôllli Lodos o> pleilos cu. IIllilll.1
iII Lallciu, por 1I111ior qu cja o .cu valor, seul (IUC da, ullillw' 'ClIlf'lI,ôlS I'rol'critl:r, CIU
tlualquer du' mei/IS da obredila cu a, se I'o'sa lulcrpôr oulro rI' 'urso que Uitll Sl'jôl II

da rCl'i la' uo lermo re,lrieto, do que se ach d. po"lO 111" uiiuhas onleuaçi,e.., lei;; e
mais di ·posiçues. E ler;lo os lIIillÍoll'OS a lIIeSllla alçad., que lCn' os da CII'" Ja sUl'l'licllção
do Li bOll,

2u Todo os II~U:I'II\'us or,linnrios e appellações do Pará, Marllllhã.\, Ilhll dos Acores.
e IIladeÍl'a, e da relnção ua lIahia, qne se couscl'\'lIrá 110 e,lilllo elll qlle se nrllil, e,e Cllll
,idenmi 1'01110 irnllledillta ;i desla cidade, os quaes SI' inlerl'ullhilo pi.rll a cllsa d.l sUl'l'li
'lição deLisboa, serão daqui em dianle, illl.... pO.lOS para a do llr.lsi\' e urllll ~r dCl'idirãlJ
fi""llIIcnle pela meslIla I'ôrlllll quI' o crãlJ ale ugoru, cgullllo IIS tlell'l'Il1i'H1,ucs dilS millha'
ordCllllções e lIlai- disposições régia',

au Todo "quelles pleiLos, em quI' houve inlcrposiçll0 de ôlggra\'o", ou Jll'pellaçüe IJne
se lliio rf'mellr'rilo ; e lodo~ os que sendo l'cnll'llido , lião LÍ\'~rf(o llÍ"r1a fi",,, dCl'iSiIO. -er~o

julgados 011 ell II da IIpplicaçllo do Dra 'ii, \III, [JI'los prul'rius IIuLOS, e Illllrns pelos [1'/1'

lanos llue lIc/mlO, pelu lIIulleira com que o eriUo lia de Lisbuu, pur jUizes da Cil. u que o
1'"0 foriio na primeirllS senlençus, E os embargu que nu nCl'IIl;ô10 sr lÍ\crelll 1l1i111dudo
remeller, se dccidirilõ pclo mesmos juizes que ordcllár,ll) ti 1'('lIle"Sa, 'eul ulLellçilo ao
UeSllal'ho quI' II decrelárll, a 11111 de hll\'crclII lilllll deci iio, \,OU10 cUIIII',e"o br'lIl I'ublit'o,

I." A casa da upplicaÇilo do Dra iI .1' com(lora Idl~1II do regedol' qllc 1'11 hOl1\cr I'ur IWIIl
1l0IllClll', do chancellcr da Cllsa, de'oilo dezculbur"udore uus a"g,u\'o., de 11111 corregedor
do crime da côrle e t'asu. de um juiz dos I"ilos dll ('oroa e fazenda, de UIII procul'ildor
dos, [eilos da ('01''''11 e I'uzollda, de uu' cOl'llcgeuor tio civel d:1 I: nu. de 11111 juiz du dHlul''''
luna, rle um ouvidor do criml', de UIl1 proluuLor da jU,liça, e dé lIIais seis eXlrllvlIglI1I1CS.

B",Govcrnar- e-hão lodos pelo regimento <lu ClI II ria suppliCiIÇãO, .eguudo é ruu/cllllu
nos tllulos respecLivos das ortlcu.1çÕ s do I' ino, Icis, t1crrelus e II' elllo., ~uardalldo-se lia
ordem e fõrrllôl do dcsl'"clto. o mcsmo que alli se pralicava. E guard.1r-se-ha lanlbelll
IluanLo esl.A det rrnillado 110 rc.ginlenlo dI' :13 ue OIlLub,'o de 1íÜJ. d:ldo plHII a relaçiiu
de.;ln cidade. em llldo que n;lo rOl' rcvogado por esle alvani, e nào róI' illClIll\palirel co.u
a nOV:l ordem de rou,as,

6
U

OS lugares dos milJislros du casll, não sei'fio muis, como aL' "guru l'rilo (Js da rel<lçiiQ
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c llil1l1o em 1f12!~ fl ll'ld)(lur"', entregou-se com muilo afinco em des
fflhrir UIlI pruce::. Il Illecilnir'o, qllO supl'rissc o mctllado lenlo e imper
l"t'ilfl das Ir<lIl,crip~lícs milllll(l~S, c entüo os seus ellsllios cmcdilações, lhe
t;í'l'nio ,'oIl11l'('cr ;1 IllilidaJfl do emprego do caracteres moveis; e foi
]TIf\,rno (l1TI 511'11, bnllrg ollde fez di"l'r 1\S lelltativíls pllra imprimil' com C(l
I a<:lore'> Iw)\'ois gr;I\'iHlos, mas lli'IO fllndiüll, Cre··c impo sil'el hoje de
tel'lninllr o que 11011\'(: ti \ positivo il re.. peilo de ses cllsilios; e (:, unic:!
l1l('nli~ PIII l"ilf'(l de llln ,)Ulo, feito por Ol'ca ii'1O da morte de um do as
SIl(;iildo: dI' f,ulhelldlCl''', provalldo fj\HJ Ill11a p '~a do pr 'lo eslava man
1;lda, llt'sllluclecidn lIil Cll n desta associildo, c ilS diversas pr!: au~-es que
() I'rol'rio (;\\theI1lDerg (lcon elha no irmiio (lu fiIlUUO, para nüo de co
iJrir (I : e!! rr,t! (l commll/ll da urle tli"inn,qller pela vista do prélo,e quer elo
":\illll(\ dos cnrilclcres Iypnnrilpllicos, mclhuJicamente disposto por alie,
f{lllJ SI] (l('l'edilil, quü Gulllcmuer" linha dlt'gado ao lermo das UllS dis·
:'I'ndiosiI c IÇlllgilS il1\'f'_liga~ões~

11 <Ia \'i\I"ell', f,1l1l\I'1Il1l1atlos tle igual gr:l~un~iio; antc hal'crá a m~sma t1itil1cr,ilo quo l1a
na dt' Li,lllla, IIllr~ screlll prnlllll"icJo' ilO' Illuis distillclOS C graduodus, IS 1I1illislrus que
1'''1'1'''' ele IIlilirtr grad\lar,.ã'l 110' e1c-'lIuclio. que la tillliilo, o LiVI;rCIll muiur ulltiguicJucJe, [lros
titllll ~' :--llni('l)s.

7" • lICUdlllldu a fIlie IICIII ii IlllllLip1icitlado tios IIcgocios o cxigc, l1em cllmpre ólugrncl1
tal' 11 1111111\'1''' uns lII'l;;isLrlld\ls, lellclo ii 1"111 oi lo) IIIO,lrado ,\ cxpcricllcia, fazer-,C SCIII di!'
ti'llld:lllc c illf'ull\CllieUlcs ; >en irili'J lodns os I1lilli>lrlls clc lljUlltOS 11115 tios oulro , como
ftlr '"I'l'SHri" "" Ilr.parh', tio ewc(lil'lIl' ; c Clllralilõ lambcIII IIi1S ,en'clIliilS dos lu~arc5

''',,('';, 'III illll'l'uioo" quul,Idu 1111(> hUj."IO para i'l() CXlt;;lI'llC;llIlICS (lor oçcullauos O!11 ou Iras
.l:n"lJth~.

R" O 1'I!;II1('cllcr dl','!.1 ra"iI ri-o, hn rú'lIcnlo; sem qlle .il'\'n, como até agora o fuzio o
11:1 rt'laç;'lo e1I'~11l cidade ('III ill~\lll- ('I"O~, ue rh;ll1c.llor-mór do reillo quo rui scr\'ido
,'1'1':11'. :\01 sua [;011.11 r Í1llpl'diIIlClIlu ,cn ir" o dÇ7Clllbilrg;lol l' ulois I,lllligo dll Cu u, a IJUCIll
:oe tl·HII~I:(·rili. U5 ~t'lltJ.,

!l" '1l'lId" IlIu,ll'lId\l a e,prl:iClIl"i(l, qun do ,leci'ão d<l3Cr clIll1ul.lli\'a n juri-tlict·i'lo dos
111;1:!i '( r;:tlr,s l'I'i IIIÍl1ilC~ 110 COIl hl','i IIIClIlo, 1'01' dc, ;Is,a dllS delil'lo' COUlIllOllidos nesla ddad "
" I uill ,~ I f!UilS a" I'l dor, se ll'1I1 sef: .i,lulI 1'1'01111'1(1 illd"líilr,ão elos 1IIItOl'eS oclics, sem
dbl'u\I" ,I.- jll I'i<d Íl'(iitl 'Clllpnt ,,,liu.. us; Hei PUI' hClII CplllO IlIr>ll1'1 o COlllinllc 11 pl'1ltiCllr,
n';:1l1:lad'l,se I'tI" pnl\CIl(;i,II, o, cCl'ltl1ldlls o Cil'OS do Si li" dI! rcgiulClllo do 13 ue Outubro
.I" '1,:;1, quç de' 1'111 ser I'rilali\lls da jlll'i,dil'~'ilo do corl'egcuur cio eriulc ci" rurle Ocasa.

/,) () lIi'~l'icto \101 ell 'II da SllllpI,il'1Itiio uo IIl'1lSil, bC1I1 CCIIIIO (I ICrllIO ellI jurisdir'çiio do:
IlIil,;-lrus e1('lIa, 'cril u IIlCSlIIl1 qlle cn alé il{;or" o u" relarão tleslu dl\aoo lia fOl'llla uus
",' :0 c 1 f tio re'C;illll'l1lU dclla. •

11, TI'rii,) 11(' o\'dçu:lcio, U l'h:lll('ollcr i:?OnO$, r ICllo~ 0$ filais miui ll'OS quc til'orem
(lni,io lia I"a.'a, '1:10J8: O pl'OClI I'1HI 'li' da ('111'9U c I'azellda,alélll do ol'dclHlllo que Ihc com
1"111', "'"llllci" ii gl'il ri \I'a(illl 1'111 que LilH, ;.iUG~; os Clll',I\'1If;"U1CS \IOU$. que é ° IlIcsmo
lill(' alI: 11 ({II 1':' 1,I'll'chiü\I, ii liLltlu de o\'c!clludo c propillils, os dczI'llIbllrgilllo\'es (111 \'elac~o

,I",lil' iti:llil', E leriio OIlLI'\I,\illl II; IlIc,mas ;I;si1;'(I;lllIrlls 110' fcilos que Ol'" ugol',llc\'al'áO,
1'"1' <1'11'111 ;1< IIlCSIlt<tS qlle rCllllprl!'1I1 1105 III iII i Iro;; \Iu rllsll tia (ll'l'lirõçilo.

I::!, O' lI11io'iilC' 11"'111 "'1'11', shr,1li os IIIC.'IIIOS \I ue 11lr\ ilgol'a :or\'iúo lia relar,iio de, ta ri
.Iad,' ; "I,h"'''''ilr:'lll IIU I'U 1I'i"'il II "\1 L\I dos SI'II< ollid,js, o 'jue lhes é delel'lllin"do 110 regi
''', 1.'0 '!r' 1:1 dr Oululll'll Je r;;it UI'S tiwlus-l1, I: 12,

1:1. ,',III !,od 1'11110 bilna r 1111111 UÇ\ I çd i1'11 I.I! C!1I5 "ii rils (10 crime o do ci\'el. 11m só r.cri \'ão
'llll' I'"nl II di:III!!' SI'J'lI a;llll.r dll Ill1lio\' "1I1Il'lIl'l'CIII'i1l : lIei po\' )ll'IIlI'rrn\' IIlai: UIlI c c\'i"ão
l"Ir,I'1Idll IIlll'\d~ll:ls'('lllleos ql'a\' Ilill('rlll1l'onr·'llcllicdislriuuil;ilO,

I: ("1" SI' l'llllll'rir:, I'''!!'' l1ellç <I' ('''"lell'. 1'"1,, quc Illill,do. rlc, Dilllo T!0llill;rrio do
lU" ,ic'J:llIl'irll"1I1 lo dI' ,\I;riu d.: Il\Ofl.-f'I.II:oiIIl'(; COIII :!u:ll'llu -D, I'C\'l1l1IlUO JO'édc
~'ur.t:~~1. -l..on! tl'ÚOS 0-3 'fI[;;sll)~' t'O"ljJl:!i·Jl/.l. .' .. .
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. o entanto, l1l11til'o; que. Cn[lo !>'lllber~ , (\iu~tar5(1 <lua i que repcntl-.
nallll~III(I t;ulhcm!lerg d' :tra.IJourg, ('irlatle onuc e havia elle cllsado
n foi ~Ieito erlilc1or, e tran ferio n ua rc:;idencia para ~laJenta, sua
pntria, oude est{lbclecclI {I slln typoorllphia em umll tü n chamada Zum
?/1l1t(Jen, por elle nlugllda ('01 1MI·3 ; ~cnd(l portnlllo e ta n primeir,l lypo
gra phia e lal.Jelecidil nu Enropa. Mui til 5 pes OilS IJOtn veis de l\[ayen~a,

I'oucorrêrüo eanl os seus cnpililes, para o esln!lclceill1cu!o Iypographico
de GUlhernLerg, principnlrnel\te Joãu Fusl, rico ourives que lhe fran
queou capililes, para monlar II sua empr ;1 á um pOllto grundíoso. Gu
lhelllberg o Fusl fizerüo enlre. i uma ocicdnJú cm H4.!>. Pedro Schoífer,
n:i1ural de (',ernsheim, perlencellle a D"rmstnul, e·cre"cnte de João Fust,
eslnlldo iniciado 1I0S lrabiilbos de GulhúmIJer", nperl'ei':ilou os proces os
IlIvcntando em Lti-5:.!, o meio de fundir o; cnruC'teres lypooraplticos, ca
silndo- e pOIlCO lempo d'~plJis, com Chrislina, 11/IJa unica de Joiio Fu L
Em H;i5 il sor'iedatlc qUI:3 !la\"i,1 enlre GUlhemb 1'0 e FlISl, roi di. olvida; e
FIISl, diriCl'io Ú lima lypogrllpllia 110 Il1eSmO ;lllno cm dialllu em Mayeuça.

GlIlhemLJero foi muilo coo::;ideradll por Atlolpho, segundo eleilor de
lél)'cn~lJ, que o fez gelllilhomern dil sua Call1arn, cOllcedel1 rlo-lhe uflla

pellsiiu elll 18 de JUlleiro do 1~·65. Di'l.ern que Guthernberg nbandonóra
iuteirilntenlo dp.pois ii imprensa ;118 a lia morle em 1468,.1050 Fusl e P dro
,t:lIotrer, Gonlinu;ir,io II imprimir alé que falleccl'li I . Fusl morrcu cm
l'lIriz cm tálio, para únd Vl:'ú pur Causa de interesses commercilles.
SI'holTer lllm hem veio II l'ilri7. em 14ti7, c voltou para ~Iayel)~a, onde
tonlillllou n publicar obn' até t 502.

CilrlOS rir rei de [frauç'I,eI1l1458 ordellou que se mandasse llnJ homem
hahil cm se"rer!o, a "i1Ybn~a para se iuslruir lia Mle l)'po"'raphica,quu se
llilvin il pOIlClltHrnpll de CIlIl(:rlo. iC'0IáuJensé1u,foio incumbido desta com
mis,,;io, () cm vez de voltar logo de Mayença, C'onfllrme ns ordens do rei,
pssou-so cm H U!>, pilfil YenezH, omlc roi (;,lllhccer u processo da arte l)'
Jlllgl'iI[.lhil'iI. JOiio de I.n Pierre, prior ela 'ob na, e Guilherme Fichet,
\';llllnrisla do p'lpa Xislo I " e anlign reilor da uni\'cr idade de Paris,
Obli"cnio, em '1lI 69 pormi. ~~o do rei Lnll ,·r, de ll11rilbir para Paris os
IJl'ogrilphn: a\lclIliies de l[lj'ell<;a, Gdring. Grantz, e Friburger, o que
f'1I11:mglliri-lO, selldo n prillleiril obra epte silbio da irrípren a franceza, uma
Clllllpilil\.'ÚO lillillil qUi) nppnreceu CII1 1lI70. A lJpographia em Paris foi
r.Il\locaci[l lia rllil ·ailll-.T;lcql.le illl 'oliel d·or. A' e.la obw eguirão-sc Oll
lril~, . pndo ii prillleira ohra scripta QIIl l'rMlcez, ii truducção do Aglâlllào
do " moI' Divino de S. Boçll;i!mll~1"a,elll j 4. 7;~. .

Apl'iInf.\in1 ohra impressa por \'ulltembCl'g e Fust. foi lima Biblia que
npjI;lretcu 0111 J 5 ou ~!,. du AgnslO do 1/1.55. t'a LJibliolheeu publica tio
Hio de Jalll~ir(),L'xist() 1111<1 Hibliél li1lillil, impl'css,' erll per"aminbo, em z
Yols. AIII folio,corll litllltls em Ielrn:> J . rures vivis::;imlls,illlprcssü cm H.61,
1'1)1' Filsl c Sltofrer (Jln 310gullliil (.la:- lllf;a) .

.\ P.ihliil existente nll biLJliulltet:a plIbltc(l do Rio de Janeirn,niio l III froll
Ir- pj('ill, tl l'onW(;il !lil primeira! i1giliil \l lilnlo do cal'ilnlo /Ilripil rlc. Na
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lombada do livro se IÓ: Biblia Sacra, loO'unt H·6!. Esta Biblia,consta que
foi comprada por uma grande qnanlia,

As lypographias,oomo por encllnto, l11ultiplj(·úriio·sP. por toeln II Europa,
estabelecenrlo-se em Slrashourg em 1iI·6ô : para n Ilnlia ptlS ou ell'l em
J465. Na eolonia apparecen em 1467, em ~Iiliio e em Y{:neZ[I,elll j HiU,
em Verona em 1f~70, em Bolonba, F rrnro, I'avia e Florcn~a em 1 •.7 J,
em,Padua, ~Iantua, Parma em 1l~72, Ilo) ~Ie.. ina, Vim e Alo.l,em 1473,
cm Utrecbt, Vienna, Turin, em Genebra, em 1474, assim por diante em
todas as ciuades successivamente, entrando cm Portugal nlre os annos (le
1464 á 1465, tempo em que ainda ii França, e il Jlespanha niio as tinltão.
em si. RI·rei D. ~]anoel, em consequencia ue serem Judeos os que se em
preguvâo na arte typograpbica, perseftuio aos typographos, chegando
mesmo a probibir-Ihes,no anno de h97,a leilura dos lil'l'os e cripto em,
hebraico. Depois tornou a reapparecer elll Portugal, a onletendo ar
esta arte 'divina, transportada para os confins rla Lrra, pelos jesuita', mo
nos para o Brasil, onde nflo ha noticia que elles il exercita sem.

Porém os 1l01landc1.es invadinuo o Brasil,pura estellder seus dominios.
accommettem a Babia em 1624, onue niio forJo felize , e voltanuo con!
muita força em 1630. para Pernambuco, uepois de grande resi tencia,ahi
permanecêrão por alguns annos, pretendendo levar o 131'11 ii tiO gnío de
prosperidade e engrandecimento JlO sirel, emprefJando para isso o ele
mentos da ciyilisação. Os jesuítas pelo s)'steroa de re tric~iin, e me mo de
oppressão que vi<io exercer a metropoie rara com o Brasil.limiti\\'ão- c a
propaga~ão do Evangelhu, como meio de que pouiiio dispôr para ti rivilistl
çiio dos lndios, e ao ensino de algumas faculdades ao filhcls dn paiz.
Elles entião a necessidade da imprt3nSII,Como meio rapido e (acil ádiITusiio
dos conhecimentos, porém não lues eru pcrmittido ouso dclln, porque
a metropole portugueza não con entia.

A. Hollanda porém, que visava um futuro mais pro pero, e pretendia
fazer do Brasil um grnnde imperio, e que talvez boja fo.se maior 00l po
pulação e industria de toda a Amcrica, entendeu mandar para 1) rnam
buco uma typograpbia, para se imprimirem os Ilconlecimentos que se dlllS
sem, bem como os movimentos commerciiJCs, afim de se niio parti re01 as
noticias elo novo Estado. A testa do governo hollandez em Pcrnambu€o,
estava o conde de Nassou, homem intelligcnte, all1ante do prngresso,que
apreciando o incremento do novo Estado, tudo empreO'uva pilra o fazer
progredir. Pelos conhecimentos que tinbamos da historia putria, sabia
mos vagamente ter lido Pernamhuco duraIlte a Qccupação hollilodeza,a arte
t,rpograbica. porém não tinuamos visto nenhum documelllo impresso da
quúlle tempo em Pernambuco. Em 1857 inuo nósa bibliotbeca Guminense
examinar 9 seu copioso archi vo, nos communicou o t>r. Fruncisco Atltooio
,"iartins, zeloso conservador de te utiiissimo estabelecimenlo 1tllerario,
existir nelle trinta e duas brocburas em hollandez, que custáruo quatro
centos mil e tresentos réis ao estabelecimento, sendo lima àellas impres a
cm Pernambuco no anno de 1647. Que só c ta brocbura ustou viote
cinco dolars (cincoenla mil réis), e realmente nos mostrando, ollserváll1Os
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'01' ella vinte oito íHlc>inas impressas em caraclcre gothicos,em papel anligo
clIjo titlJio ó IJrasilsehe Gelt- Waer indat claedyck wertoOllt tvordt tvaer
dal de Purti 'ipanten 1 an de 'tOest-Indische comp haer Gelt gllebhen is
Qetinlc( in Bra ilim op'l. Recif{. in de Bree-B!Jl. Anno de 1647 in 4'
qlle qller dizer: BoI :I do dillheiro bra ileiro, em que se mostra com cla
reza (l qlle foi feito do dinheiro dos nccionistas dn cnmpaolJia das Indias
Occirlenliles: irn[ll'esso no Brasil, I1n cidade do Recife, o IJa t}pogmphiá
de Bret, 110 (JtIIlO cle 164·7.

Por nlilis qlle se queira delcl'minn.r o anno em que se estaheleceu n arte
lypograpllil:a cm Pernambuco, nüo se póde com segurança Ililll'mar, e por
i"o !:olllentámo-nos com a época da publicaçiio do impresso que temos á
vi ·liI.

O viro-rei, cOlloe ue Robadella Gomes Freire de .Andradade, 11 quem o
llio de Janein eleve muitos dos seus melhoramontos conhecendo que a
\lrnpa'ra~;io ons letréls, muda o e tado do homem em sociedade, pela cul
tura uo seu e pi rito, prrmitlio a utonio [zidoro da Fonseca,o estabeleci
IJwnto de uma l'ypogrupuia Da cidade do Rio de Janeiro, sendo a sua
'xlsl nciu de curta dllrnriio. porque o governo de Lisboa a mandou des
montar, c <:x.tranuilr a t:omcs Freire cle AnuraJe, por haver permittido a
Fun eeu umH lal indu tria, bem como {) ler di pendido os rendimentos do
mario re,tl COII1 o ellcunllmenlo das aguas da Carioca para o abastecimento
da ('idurl .

~a lypoc>rnphia ue Anlonio Izicloro dél l'onseca, imprimirão-se varias
obrn' sei nlifiea , omo o Examc dc Bombeiros, e o Exame de Artilheiro,
c 'criptos, por .José Fel'lwndes Pinlo AlpoiOl, e mais algumas eomposi~ões

de pOIlCll lI1erito. Carl' rão os tempo, e o Era ii sob o jugo do governo
lIIetropolitano, todo impresso que rocebia era "indo de Portugal, e lrans
Jeri,lu a corte pnra {) Rio c!cJaneiro,O governo Linha necessidade da ilrte ty
pogn1phicll, por isso fez appol'ecer o oecreto de 13 de Maio de 1808, an
lli\'erslll'io de . A. n.eul (1) , mandando cslâbelecer na cÔrte 8 lmpren a
rc""iu, parl1 nella se imprimirem, exclusivamente,toda a legislação e papeis
diploll1atico ,que emanassem ele qualqller repartição,bem como quae quer
ollras: e pennittindo-se aos a Imíllislrndores receLerem aprendizes de com
po itor, imprcssor,baLerlor, nLridor,e mllis offieiaes que fossem precisos.

Aimprcll Hrf'giu se estubeleeeu na rna dos Barbonos,ea a que faz quina
r'am li rua das Marrecl1s.ollc\e se imprimia a primeira gazeta que tinha por
litulo, Gazeta do Rio de Janeiro, e foi pllblicaua no sübbado 10 deSelembro
de J80S, cm peqncoll formala, contend0 o 1° numero noticias da Europa,
e Ires i111nulll:ios. dizendo' o primeiro, que a Gazeta do Rio de Janeiro
devia sahir todos os saóbaclos pela manhã: que se vendia nesla côrte em
casa de Paulo lJlm'lins, fil/tO, mercadur de livros no fim da nta da Qui
tanela. ao preço de 80 nJis. Que as lJessoas que quizessem, ser assignantes
(levcl'iüo dar os seu nomc e moradas, na sobredita ca a, pagando logo

(1) Yiúe a Collecção de um, Lain. L"
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os lJrimeinlS SftÚ mr.zes a 1~!)OO; elhes ser1iio "cmetliclas as {olhas as stlds
casas no sabbado pela manhã: que na me //la' gozet a se ]Jo/"iiiu qtlUesquer
anllurlcios que se qllizes cm {a::.el' ; devendo eMes estar na quarta {eira, no
fim da tarde, lia únp"el1sa regia. '. B. Esta ga::.ela; ainda que pertença
1/07' pn:vilegio aos officiacs da srrrptaria de Est ado dos rlegocios cstran
gC11'05 e da !7ltcrl'a, nào é comtudo 0/'(icla1; (J o ,goremo slÍmeJ1te "csponde
por aquelles lJapeis, q1le nclla mandai' imprimir PIIL 'eu nome,

EOl.sen-uiJa \'enl a 'lolicin das duas primeirils obril , que se imprimirao
na imprenso, com pr.nnis, cill régi'l, ql C siio - Jlem07'ia. hist07'ica da
inva ão elos France;;es em Part IIgal e/ll 18Dí; e li ObsP/'varões sobre
o COHlnlel'cio {ranco do Brasit, 1101' .Tosé da Sil\'[l Li bua, sendo e.til
u que primeiro se imprimio (l). 02° Ilumero se onlllln iOll, que u
gêlzeta app<lreceria <l uas \'ezo ror senHlIlil; as quartas c 5abbados,. pa
galldo (IS i1Ssin-nélllles o ouplo 00 sru cu Lo. Depois for50 appilrceendo
numeras extraordiuario . que rontinnáriio pela arnucncin <lus n nlerin , e
inLerc e que c tomou pelo progresso lh letras: dlcO'(lnC!o-se mesmo,
pnl'a dar vas~o as impre sãos, a eOIl lrllir-se um l'rélo, obra perfeila da
arte, C pelo que se im] rimio 11m quadro pnril pcrpeluar ii IClllbran~a

de'se prélo,com a legeuda scO'uinLll: - A' DmOIlTALIDJ\UE 110 IIE\IJ E SE~I

PRE AUGucTO Nmm DO l'Ill[';CIPE TlEGElXTE ,'OSSO SEi\HOr., I: ))EOIC,\DA A ES

'J'RÉA no PRl~JE1RO PRÉLO, O[,;~Tn -IDO 1\.-\ A~IEIIIC_\ DO UL, ~o 1\10 DE J.\)i&lHO,

1\0 ANXO DE nmCCCIX (18DO).

o lu·íních'o .'ellacto.· (fei te-u'e u, p.·iElIl i.'u f'''uzeí. no
Dra~dj~ loi FI'. '.I'ilnU'ci@ .José ~ a iloc1m.

Estabelccitlü li imprensíl no Rio 11e .J, neiro,parn a plJblirnçiio do ltetos
-orficiaes, os el1lpl'cn-ados do ~ecrelaria dH Lstíldo dos negocio 0, Lrangciros
fl do gUI~rril, oblendo pl'ivi\(-'O'io, cre;lriio 111 j()I'llal vara publicOIr ln as
nOLicias da Ellropa, C particularmcnLI1 de PorlUO"id: n lIem jlIe não Live ,e
l) caracter de follHl oflicinl, o gtWel'lJO dclla se podia ulilisar I'e ponsllui
Jisanr1o- c pelos pnpei ,que revelils em os. ells é1(;LnS,

A Gazela elo Rio de Janeiro, qne i\ssim se denominoll, ilppnrecen,como
jll dissemos, no dia siJhbado, 10 de ~clp.rnlJro dr. 1S0S, e cumo lllais ha
hilitado, foi FI'. Tihllrcio .losé ela Ilocha,o inelllnbi,lo ui.ll'l'(llIcç;io da folh:l,
c oa lrélJuc~ões uos papeis "indo dn f~llropa. Como eolle 'livumellle os
of(ir:illes do secretaria de 1~5lado fur50 o~ q\.lo erei/rilo a nazdil, a Illinis
Il'tlvflU os popeis, J1gul'ilvãO Lotlos como wllllboradorcs, IIU opini~o publica,
porém esla idéa se UCSvilllCCeU,pllSSildos annos, qU(lllllo se ohteve n cor
l'cspundencia secrctiJ,que uOllve olltro' FI'. Tillurr:io, O (;onc1e das Gall'l~as,

O üs companheiros ua sccl'elariil, onde se \'6 que FI'. 'fiburcio José da

i) ViJe " ron'cio lJrrrsiliCIl~c, tOIll. 2" P"'" -i1-í, o Elo"iu qlle rur () • 1'. lI~'I'P"litll
Jo.é l'.:relr" (]~ Custa, rcdactur Justa l\urisLól, "Jille u III rCCllílClltu (]ij ilh'lI1uriu aeiulil.
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ácha era o encarregado c unico redaclor do periouico, como se <lepra;;.
bende das suas carIas (1).

FI". TilJurcio, depnis,resenlido pelos embnrilços em que se Yin, <la parle
do governo para compor li Gazela do Rio de Janeiro, l'Sl;re,'CU a Peuro
Francisco Xavier ue Brilo em lermos mui expressil'os (:2).

(t) 111m. e Exm.Sr.-Tenho a honr~ de enviar a V.Ex. as lradu('çõcs para S. A. Rt':d
O princille regelllc IIU'~O senhor, as quae' jú honLem ú lardc c':8y3,) prOlllpl:IS, e 11:'0 fo
1'30 por Ler ido o soldado com o ex pcdiellLe.

As orden que eu linha a re PCiLO dc·ta Lrlldacçõcs erilo. primeiro que a fize.:;e exten
a : segundo que não occultassrlll ao soberano cousa alouma de UOIll. !lll cl(~ IlIiÍ I.

O co Lume em qu~ e Lá . A. Real. é recch~r da miuha mão esLes papei .. , e sempre lhos
teuholcyado, ha LI' a111103. 'e V. Ex. lião julgar isto,improprio, pccoque IlIcuiio prilc
de'La "raça. Fico esperando pela I'l:rpeita"ei' orde.ls de Y. E .

TenlIQ a honra de ser, com proLe. tos da m:lis :dta consideriJ(ão.
11111I. e Esm. r. COlide da Gahea' -Dp Y. Ex. sul1dilo o mais humilde e obediellte

li'r. 7'ibuI'cio José <Ia Boc/lII. Rio 27 de Fcrereiro.
111m. e Elm. Sr.- Tenho muito a laulenta r que V. Ex. ainl!u não recrbe,se nma

bv.ere apologia que tive ti hOlll'tI de remelLcr ,I Y. Ex. solJl'e o lião Ler ido a l'I:dsão a
Gazeta tio Rio de Janeiro. e como róde CI' que a Carta se e~Lri.\'iilsse.lIgura causo a pu
ciOncill de V. Ex. bem a IlIUU pczar, rc umindo·lhe o que dis~e ua prilllt'ir.J.

'ão tenho mandadu a' "all'LiI' á rcvisiiO, 1'01' dous molilo' : prilllciru.porque I'II;IS Lcm
tODsLado de lraduc.:õcs do inglcL qne V. Ex. Inosnlll "e di;;lItlu "í'pl'lll'ôlr ; c o ."gu",llI. 1'''1'
que lambem tem ido cOIllI,u,la da Ga:elcLs de Por/ligaI, CvUI II snu çüu lta re;:curiil. c
que eu rerebi de uingue:u meltOS que de Y. Ex. cuido que para fUL:r a!o-ulI' e~lratlJ'
p,lra a do Rio dc Jalleiro.

ESlimarei.que es a ruziio' cOII"cnçno a Y. EI. de que 1l1tlu obrel de meu llIJtu propriu.
Agradeço muito II V. Ex. a renlc'sa do r pertor)'.
An[c- de conduir. devo inLeiral' a Y. Ex. que iI g.L 'ta d silhbauo, se IIcha 11,1' t'Írcullls

inncills sobl'cdila', bLo é, lfue 'U c'lIl1põe de lrilduc~üc' quo V. EI. i1ppror"n, e tle heul
poucos eXlraclo' da Ga::ela ele Lisbua. A dc (l'wrla rpira pr'l~illlil, e lonils ulai:, t r('Í
sempre li honra de a- i1prcsentar romu dcvo ii r.E .-Tenho u h"nra lle, JI'-lIllU. e E~lI1.

r. cOlldc das Gal\'(\as-Ue V. ];x. 'ubdilO mui humilde c obrigado
Fr.1'iburcio Jus:! da Rocha. luo de Jalleiro 27 tle Felcrcira d 1.812,

1l\m. e Exm. 51'.- Recebi as respeital'cis ordens de Y. EI. a re,peilo da tradncçõ"s.
Eruquunto á reli'fio da gnzelu, todas II que se lem publicado r. EI. il'lelll li:llI. uo

que perLence aos artigos cxLrahi.lo" das fulhas c lruu"'c·ras. Os arl:r;o' das fvlhas de
Lisb a, nüo os touho Illtlldudo a Y. J;x" persuudido que jiatLdlão 11 s~II('~ào du guremo
(Iol'tuguez.

1'0rtólllLO to'dos 05 numcros que lem dccorrido, consliio tle II'1Idul'çÜe;. com 11 apI1l'Ol'lIr1iO
tle V. Ex. me'nlo. ou de ultigos til' Lishoól, 1II'pro"ados (leio o0l'erllO CllIl'of.ugill. 1J. "a
zeLa de subbudo está nllS llleSllli1 ('ircullIsl:lllcia .

II Y. Ex. quer que lhe relllCllll O' ilrlir;o de Li boa que e houlerem d.· in 'rir lia
Ga::ela do I1io de Janeiro. llill"IIPIII o f,lria de melhor "oIlLade qlle en, poi' e,lt'jll Y. Ex.
certo que desejo muilo acorlar. o fllwr o molhor que ell pHler qUlIlIlo Y. E . III,' lIIi1ntlar.

Teoh a hOllra de er conl o dr, ido re peilo.-I\III. c EIIII. Sr .•'0 1I1e d:15 Gallêil;:.
Ue Y. Ex. o IIlais hUIII.illc e obedienlc sub:Jito.-Jo'r. Tiburcio Jose ela Rocha.

(2) lIIm.Sr.Pedro }'rllll isco .-'IIier de llriLo.-lh carla 011 n"'ó;:!o induso,,,críl Y..•que
S J~x. I'ojeilull lIIensl\gelll dO.lu·c·id nle PUI'll se iuscl'Ír 1111 ":Izcla. ]~u ded.lro que 1111110
(Iosso up(l'rir com ouLro: (1l·li"us. pur II.C II ri iii r co:n robrc, c rcahllclIle doe1ll •

. EI. qucr artinos di"cl'sili 'i\(I11S, c cu /lãll os tCllho.
S. Ex. I'eprehelldc-III' 1'01' lI.illler illlroduzido IIrli"os .10 /{cperlury ar J rIs, qualldo eu

pelo Sr. La"c lhe 1II:111dci pedir e;l'eról, qlle I'lle I\IC cuncedell (101' Illulr,tia.
A conc!usno do lurlo é. <JlJ(' 11:10 pus o filLer a gazcta de III do 1I1;;/l1l1 (por or,I, nt

t~lIdClldo 11 tllle llle acho :>r,lIelll '1IIe l!oe.l:ê tio qll ' llpn'sclIlólrci lIIil CCl'll \;)t',. se ilS elÍ
glrrm, e lI;io ilcrcdi~ül'f'1Il ii nrilllla ptlLJ"rü de h1Jut"il: pOrt11l1lJ, nlii Illltl ;:~ nalct.l~ c lrn
dueçocs que le::bo, e Y. '. dl:'Ú as prol'idellcias. Sialo mui,u (lUC 11 millh 1Il0k.Lia me

Hj
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A rNII:,n l]r, 111'. Tiburril\ deli motivo i, que () condo das Gnlven , lbll 01'

dl~lIa ':1' 1'l"l)l'lIrar q 1('ll1 o sllbslitllis:r, n qlleixlllloo-se elle dcssn imposição,
/':.1. sl'lltil' qlle se ell,: se bavia illcllmlJido dll rcrlaeçiill da Gazeta do Rio de
.lrmeiro. rra ror lhe híH~1' rnilndildo o conde de Linhllres, D. Rodrigo cla
~\l)lrt.:l Cnlltinho, CO!UII sn dprn~llent\c de oulra slla (;Ilrla (I).

A I'n~si,;l.ellch d,) FI'. Til)llrcio, cm luio ('ollliullill' na redacç50 da folha,
de:! 111~i1r a IJlle Sime;i EsLelliLiI l;lllllCS da Fonsecll, escreves e (Ia conde
da~ Gail(\as, I'ürticipalldo-lhe esl'l occurrencia para que se tomem pro\i.
dcwia. ()).

l\"iill oe l'lulendo consrgllir clemo~oer do pHlposilo cm que se achava o
fl';lll!o. P. SI' lI;io tpndo lerminado 11 qlleslfio, escrevcu Pedro Frnncisco Xavier
dI) ilrilll iÍ 11m Sl~ll cnllcgü da ecretnria prevenindo de ludo (3).

illl.II:Jssibilitc di: cUnlprir com o rUellS clrrerc;;. c c~use incnml1lndo n alguem. em raúiu
11\, I'"Ul"J tr:lIlpo; porquc dHc csLilr alllilllhi1 lia imprclls I peln~ 2 hor~s tla lard~.

~a iilll'r~IISa ha Ull1 s'lbejo de origi'I~1 approl'~l1o [111' S. Ex. que pódu enil',
lle V. S. sllhll.tO IllUilO alt~lIto e obrigatlo.-FI'. Tib/lTCio José da Rocha, S. C. 6

de Março (ás 10 hor:IS da noiLe.) ,.

• (I 11l11l.<:'r.l'ellro Francisco Xavier d~ lIrito.- .El.rn~lIr1a quc procure cu um homem
fi lIe !\lC SlIh,;tilUil llíll'a f~7.cr II f1illei~: drc!iJl'o por Llldo l)UIIIIIo 11:1 dc ll1~is srtgraclo, que
lI:W P')'S". qu~ eslou fcurccitallte, e elll uso de remedios, \lcm sci dc pesson alguma habil
para es,c (i1lJ.

i'i,\O sei taii,b"ll1'o motivo porque me Loquc o procul'al' csLe homcm: n gazela ti de Lodos
c; ufIici le,;, pu recebi) lanlo deli.! (OlIIO qualqucr ouLro. c fllzia·n pOl'lJu~ 1TI~llllava O ~r.

cvllde de Linhares. nelll fui nOl1lead(. para n secretaria por ter sido gazct~iro, nem a minha
IlllillCaç<11J resa i~s(J. •

Eu rui fcilo olliriirl p'lu bom praser 110 prinr.ipe rellente 1I0SS0 senhor, e porquc mais
tll~ dUlIs allilUS lhe fil as tradurções, scm o IlIais ICl'e interesse.

Pc,,',, I'úis a \". S. que Illilnt.le diwr a S, Ex. quc lião posso CUlllprir com as su~s ordens
1'"1' tl',enle. RelllcL o a Y.5.0' pap~i Lodo .porqlle II!I millha mfio 11110 servcl1I para naelil.

QUilndo e,Liler iJoll1.tornllrei II fazer i' gnzeb com ~ melhor "ollLade.
~(JU 1"1111 o ,levitln rcsprilo. »c Y. '., ubtlilo ll1uiLo allcnLo c vencrarlor.-Fr. Ti

bUl'çio.lo é da /(ochn. S, C. 10 tle nJurro de 1812,
1'. S. De Lartle lIIalltlarei uma cerlitli10 ii Y.• , e o mnis l~rdal' amanhã.

(t) .\cilhand:) de rrreber tIo omcial-l1I~ior ,lesla sccretaria,a resposl:1 inc!u ~. que déra
r ... Tilourril), :f,hrr a c 'Irtilluaçllo tla g"Zl\L~. tornandu-Ihe (IS p~peis jlJnLos que lhe ão
rdlltivo;, 11IC urdellllll de LuÚO n'lIIcllcr ii I'rcsclICII de Y. Ex. I'"r~ quo haja de dctermi
IInl' II que fuI' sl'nitlo. c o que clII'in dire('t~l11rnlc a Y. Ex.; porqlJc pódc dar- e o já ahi
UJII se ilc/wrellJ ttS Ulell, "ollcgas por qlll'lI1 o farid,

!).ll" gllilrdc a V. l';~. 111111. C Ex. Sr. cOlldednsGnh·ê~s. De Y. Ex. omcial p:lpe
11>la llu ,;u Iselho tla [.'lrndn, e quc depois parn oficial-Illnior da secrcL~ria d~ guerra c
;;r~II~I'ir(ls. SuheliLu l1Iui hUlllil,Jc,-Simeão Estellita Gomes da Fonseca.
~cl'rtlaria dc EsLa:)o, 10 ele ~l.lrço dc 1812.

(3) :\1~1I ('l)lIc:;a ~lIlil;o e 51'.- inlo que ° negocio da g~ZCLB V~ por diantc: rcrnl'llu as
rartas.quc 11)1' deli ~. Ex.. 'lue 53(1 as lInicai que Lenho elll JIleu podor'. Meu irl1llío mio

l"dera IlHlllli;fr a onl",n do S. E~ .. que cu lhe COlllllluniquei. paril aviSar o Sr. FI'. Ti
Illrt:.o, tle quc llu: CllllJpeLia ~SCi)lhrr pesiloa qll': supprissc il5 su~s vezcs, porqllc alln cru

Il1ll.l d'ls 1Jlll' iau lIacJuella IIlCi:1 folha cle papel, qne int.la honlam nhi vimos anLes quesa
his Clnl) ; III,IS dclla 50 pod~rá tirar aquellJ ordem cm papcl separado, para S. El. rcr
bC u:'~hn l'OIl"it~r.

fiem,'ul) lilmbcl1l a carta do prinri pc tle Orangc, porque hontem nada pude cxamiuar a
C:lt' rc,;peiLO, II 111 sei qu~udo o podcrei (':lzer.

Pur llrd 11010 lllllho melhor". rllns lião estou [leior. Agradece muito seu obsequio o seu
c011,':;~ i1·"I~Il. c 1I1UILo rCllcratlN.-Brilo.

/.111 1:! de "1.lrç'),
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Dos J9r.l~ '" orjginLlc~, fJltO t~11l nO!.1 mrl1("jol1,íll1().:;, . c I~ lilll' ii "ri-
meira gazelã '1~ oBra -i1,1"0 i ii ú·a.:('la do Rio rle Jflnf'iro: ii q ti iiI 11'1'" I," e
seu p·rjmeir r,JIUl feólde, 1'11 se r;il"l11iIVa FI'. Ti 1)1 l!'l;i 'l,I "só .Iii 11"..1,<1
f1rtil'illi dI ~Je E.tadll, li que dosl'jundl'l a libt'rdad.' Ju 1','11. itlU. 111",
l111'smo 11 5 COlnpl'e';Solres do "I)I"PI"II\} "rbitr"l in, 1l:"10 "I! '11111. c~eli.·

visar, por me ,r que o 111 n 'illllelllo é liHI', e IHio r 'cI'lihet;e ulllr~1 :>lI-

heruno, que a Stlprl'iUll lnl ~lliCTen('ia d" O.'f)'} (I) .

.J )l~lu.esque se (eIl1l...blicl\. o~ 10 B"IUiil, desc e o dia tu
tle Setemb.,o detl!iOS, até ~O de Outnhro de.t, i~.

':\,10 DOS cOllsla qncem nenhtlma 01111':1 ridade .ln Rrasil nesle li11'511/0UIlIIIl

se lil'ossem cr lido jOrllal's pilra ii derllsno (Ias IIlZI' ,lIlais dI) que ii (;1/:;/'("

do Uiodc JanliÍro; lia Bllhia o clJnde dnsÁrrll' pr,)J)IlI"ell fi p.slaltp!el~illli'Il")

de UlOll typngrapllia,animanuo 1'111':1 e~ll'em[1enlln,ao J1Pgnci;lIlll' \1;111111'1 AII

!onio dll Silva S(~rI'(l, pnril monlnr 1111101 (,flkillll, p;lril II 'Ille l'I'iI~I'glli"

do príncipe reg\:llle a perllli .. iill,pnill ('arla régi:l dl~ ~ 11i~ ./i1111'iro ti(' I:-:t 1.
l'omeçilndo II (IIi cciOllar il ímpren. a. p(:11I 1,"1'\ir'H;MI di) "aZI\tilllt~II"lIôil/i1r1a

Idade úa Onro, e dopois por um Jurnal de rarú:dudesPIII 1 j '2. I': ~lÍ 1I11li,
lilrde, o illuslrado brigndcirn ~Ianll" F \rreira de Ar;lIljll, 11"'011 IJ" Hill d !

.Janeiro, um jornullittcrllri", polilil?o, nH'rt:illllil, ei,'., t:"111 I) tilulo dI' 1"7
trio/a, cujo 10 numero upparÜ"clI, l'm Jólnniro de 1~ Ia. elll Pt'tlIJI'III' 1""1'4
maIo, que dllrpu ulé Oezcll1hro de IS Ift, Íllll'rt~ ..~O llil t.rpngrilpIJia 1"I"gl;',

lelldo por collabol'i1dores, DOlllil!goS 13nr~l''' de Bilrros (d"pois \'isclllldp. da
Perlm Branca),ollr.13ernardilloAntollioGoIlJl\·, Dilli·"J.llcllfot!;I 10'01151 C ,

Dr. J. Godoy Torres, e ()ulruS IÍtlcruto~t![\qll('lIt) IIJm(lo, 1)< jortlill'S, dtJ lill"

temos conhecimenlo, pubticlIuos na divel' a prol"iucÍilS do ÍIllI.l'rill, ':io I ;;

que se seguem, lias qIlLlf:lS muilos dos SOIlS redndures existelll ti~lIralldll, jd
na politica do plliz, e já elll varius ra!llos dn lldlllini Iral;cio pllLli, a.

Não mencionámos os UTlllOS em 'lu' ossos jllrnal's appi.ln'('!?lr;lo, jl"nplIi
11e muilo ,llpena vimos um numoro, \ por COIlS -S"illllJ ignllralldll ti 1(~1l11'"

de slIa dLlrLlciio,conlelllúrno-nos em Illclllorar-lho n nOIlHJ U ii Il)c;dldildl'. ()
mesmo faze;Dos com os reuaclores, por<]lIf:l alguns tendo sidll dClllilglI"IIS

furiosos, mudúriio a caSilca, o tomúriio o borel do 'lITtlpol1,fido. T;d é t'll
Ire nús °carilcter da fTlllior parlo dos polilitos du Bra 'ii, de (lue lelllU' cu
nhecimento.

Meu co\teF;a e particular umigo.- Remetto a uuira rarln que l'r. Tiburril' /IIC r;I'r,'
veu a respeito do negocio riu gazeta. a excep';ilo da ultillla que rClIlI;t1i 1ar., sulú:í " ....
sellça de S. Ex .• e t! esta a que S. Ex. me cntregou lia ea,a do Uc.<p:u;bn III1Irililll": ao
resto da dcsagrudavcl correspoudcncia qlu: tive a stc rC3,itito, rcsp~lIuCll di, Ó l.e 1'''-
lavra. SOU COD} toeia a vcrdade c ,,11"el"o

De V .S. col1ega fiel amigo e obrigado subdilo.-Pearo Francisco Xavier de Brito,
S. C. em 12 de Março de 1812.
(t) Todas estas Carlos sDo origillaes e perlcnrem .10 af'bi~o UO cllIIsclbciro Drllill

lIlond, que está em oosso poder.
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Rela~ii9 Glos JOII'uaes GllUe (em luu.vids no BI'as:.
de~de :lSOS, nté :lSG2.

AL,\GOAS.

A rgos A l:l~oano.

]lr,ido da Olllurca elo Porto Cairo.
COII'LilUl·ional.
1:"rr('Ío lIlat'CiOCMC.
Diario. flas A 11ItillllS.
J)iario do COfillllercio.
1\Jatiz.
Tempo.
Timbre Alagoano.

A)IAZO;,\.-\.S.

ESLrella·do Amazonas,

AhuLirit.
.A hllOlilCll

..

A po tolo em Cachoeira!
Â 1'''05 llahianno.
-' 1';;0 Cachoeirano.
Argos Surttamarensc.
A ristll rcho.
Atheneo.
,,\lIrora da Rabia.
lluhiano.
l\oruolcla.
lJru iI ;\Iarilimo.
ClIb:disLa.
Cuc!lOei rUIlO.
l:ollllllercio.
CllllstiLuiçilO .
COSIIIOplllilll.
Curreio du Baili,1.
Correio ;\lcn:uIlLiI.
Crepu culo.
])crcII. 01' du {'oro.
!)espr.rto1do r.
lliurio CUlIsLllIICiollUL,
l)iu riu dll Balsiu.. '
'Beho "12" rellll.
]~poehll f,;itteru riu.
lischolll DOlllillgueim.
liscudo.
l'u 1'0 I.
l',~dcr011 ista.
}'i ·cal.
Gazl'Lu Cornmcrdul.
Gozela d<t Bllhia.
Grito do1 Huzão.
G-lIuycurÚ.
ldade d,~ Ouro.
] IId epclldelite ConsLiluciann I,
Jnuustriul. '
]lItercs'c Publico.
Jornal.

Jornal da Dahia.
.J oma I da COlchoei m.
,101'11111 do COlntncrcio.
Justiça.
Libertador,
l\ll1ragogipano,
]\lu rJllota, I

Mel'!co rio 01'0.
J\lcrralltil.
1\lu.aico,
l\lutu 'a.
Noticiador C(llholico

0\'0 ]:a hia no.
]Japagaio.
Ped 1'0 ~Ja las-artes.
Pereirinha.
PerelJllito.
Portucollo.
Recopiladol'.
Rerista Americana.
SlIquurernll .
Sargento.

eculo.
SculinelJa da Libcrdaele.
Sete de Novernhro.
Soldado de Tarimba.
Sovella.
Tolcrancia.
Tolur'1I1te lia Dllhia
Yariedlldes (1812).
Vcrdlldcira ~larrllota.

Voz da i\!ol'idaue.

CEARA"

~racaty,

Ari,ripe.
Ar"os Ceu rcnse.
Ccarense.
Cear'ense Jarauoa.
Conllllercia I.
De II. seis de Dezembro.
Di., rio uo Governo elo Ceará,
Furcio.
.1uiz do Povo.

'01 Lista.
Pedro 2"
Sarl uarema.
Srtc de Setembro.
Sol.

ESPIRITO SANTO.

Au r01'a.
(;orrcio da Victoria.
l'ro\'illciano.
Semunario,
'rempo.



GOYAZ.

l\laLutina i\leiaponlcusc.

;\lATTO-GROSSO.

Echo Cuyalullo.
llllprcns/; Ilc Cuyabá.
VOI. da cluade

rgos ;\flIr'lnhcnsc.
Clarim do i\lonarchio.
Commcreio.
Conservador.
Diario do i\Jurnnhüo.
EsL,1nuarl .
Farol.
Jornal Caxien e.
Jornal de Tn Irucçno c R.eereio.
Jornal de Timon.
Jornlll do Commcrcio.
lIfillerva.
lITonarchi LII.
OhservlIdor.
l'orLo Frllnco.
l'orLo Lil'l'c.
Progresso.
l'ublicador lIIuranben c.
RerisLa.

uli ·Ia.
Tclc"ra pho.
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Patriota i\fineiro.
Povo.
Precur 01' das Eleições.
Publicador :Mineiro.
'Recopilauor 1\1 inei roo
Recreador Mineiro.
Romano.

elccta Calbolica.
ui de Minas.

Telegrapho.
{loilario.

niver,al.
igi lante.

Voz do Poro opprimido.

PARA.' •

Reija-Flor. .
Colono de N. S. do O.
Conciliação.
Corrcio Omcial Pnraense.
Industria.
Jornal da Soeieilade Philomalica Paracnsc.
Jornal do Amazona.•
~IOllarchislll Sanláreno.
}'iparote,
PlaneLa .
}'ublicndor Paraellse.
Telegril pho Va raeuse.
Treze tle l\Iaio.

elho llrado do Amazonas.
Voz Paraense.

PARAUYBA.

dli~AS.

ApOSLOlo.
A lro de ;\lin,1 .
.Amigo na "crdado.
B.'OI Pnbliro.
Bom Senso.
Compilador.
Conciliador.
Con.liLucionnl.
Constitucional i\Jineiro.
Correio dc Minas.
Corrcio Ornei/II.
IJC pertador Mineiro.
Diario do Con elho Gcral.
Echo da Rozão.
Echo das Brenha de José Correa.
Echo do Serro.
E:ll"'lln !llincira.
Gequitinhollhll.
Guarda Nacional Mineiro.
Jt1eolorni.
Ilamonlano.
i\lclltor uas ra ileirus.
i\Iinas Gerac•.
Mioeiro.
Opiniüo Campanhensc.

All'ól.
r<To' Pólrah 'bano.

Correio Ollieióll Parah)'bauo.
Go\'ernísta Parahybano.
Imparcial.
Ordem.
Roio da Verdadt'.
llcform i,ta.
}'ublic/ldor.

PÁRAt~A'.

Commerrio do Paraná.
Correio Omeial.
Dezauove de Dezembro.

PER~A.i\IDUCO.

Abelha Pernnmhucana.
Academico.
Alhunl dos Aeauemicos de Olinda.
Apo,loto do NOrte.
Argos Peroamhucano (vario).
Arista rcO.
Aristorlo.
Àlhcl1eu Pernambucano.

_ i
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Aurora.
Aurora Pernnmbucan3.
Azurrngue.
Bello Sexo.
Bezerro de Pera.
Brado da Indignaçüo.
Brnsil !\Ia ritiOlO.
ÜlpiberilJe.
Carapuceiro.
Carranca.
Cegarrega.
Clamor Publico.
Commercial.
Commercial Pernambucano ..
Constituciona I.
Corneta.
Cruzeiro.
Desengano aos Brasileiros.
Diario de Pernambuco.
Diario do Governo de Pernambuco.
Diario do Recife.
»inrio Novo.
Erho Pernambucano.
Escudo da l\1onarchio.
Esqueleto.
Formigno.
Gazeta Pernambucana.
Guarda Avançada.
Guarda Nacional.
.Ha rmonisado.
.Imprensa.
Indepeodenle de Tamandarç.
Jaguarary.
Jornal do Recire.
Liberal (varios).
Liberal Pernambucano.
Liberdade.
Lidador.
Lidador Academico.
Maccabeo.
Medico do Povo em Pernambuco.
I\fcrcurio.
Nusareno.
Paladino.
Progres·so.
Quotidiana Fidedigna.
Re"isto Official do Governo de Pernambuco.

"Regulador.
Relalor Verdadeiro (t822).
Republico.
Revis~ 1\I etlica.
Ruvoluçiio de Nl,lvembro.
SituaçllO.
Sentinella.
Seotioella da Liberdade na Guarila de

Pemam buco.
Sete de Selembro •
Typhis.
União.
Velho Pernambucano.
Verdadei 1'0 Regenerador.
Violetu.
Voz do Beberibe.

T'IAllIlY.

Argo Piauhyense.
Aucapura.
eorreio da Assembléu.
Erho Liup.ra\.
E cholastico.
Expectador.
GOI'ernista.
Telegrupho.
Voz da Verdade.

RIO GRA"nE DO :'\ORTE.

Dous de Dezembro.
Liberdade.
Rio Grandense do Nocle.
Rosa.

RIO GRANDE no . 1"1"

Brado do Sul.
Contincntistu.
Correio de Porto Alegre.
Correio do Sul.
Diario do Bio Grandc.
Echo do Sul •
Echo Porto-A legrcnse.
Guayba •
Idade de Ouro.
Imperialisla.
I.iberal Rio-granrlcn~r.

l\Iercantil.
Noticiador.
Phõrol.
}'ovo.
J\ccopilador Libera'.
Rio-grandense.

SA TA C.\TTlARlNA.

Argos.
Bemrazejo.
Cartas de Santa Catharinn.
Calha ri lJeuse.
COllciliadol' Calharinense.
Conservador.
Con'fio Omeial.
Cruzeiro do SIII.
Expositor.
Novo I ris.
l'rogrcssistn •

. PAULO.

Athencu Paulistano.
Aurora Pllulislana.
Buscape.
Clarim Saquarema.



COl1ll1lercinl.
COflserv31lor.
COflslilucion~ I.
Correio P~1IIi6t8110.

Cu llo fi • cicncia .
Emaio Ac"dcllIÍt'O.
l';lIsnio I'hylosophico.
Rnsnios J.illcrnrio .
J;;sp 'r(lnça.
1",11'01 I'nuli'lnllo.
l'·uluro.
t;overlliSla.
IlIIprrn>~ Pnuli31n.
Jlldll'trial l'aulislallo.
,l u licei 1'0.
Legenda.
L~i.

~lrdiC'O Popular.
!\lenlUria.
A1eteoro.
lo ~ico.

- ~cionnl.

"'ovo I'harol Paulistauo.
Nlldeo Juridico.
Ob crvador.
Observador COU ·lilncionlll.
1'~lIlisla.

J)~lcslra Lillerllrill.
I'aulisl~ Cenlralisador.
Pernilongo.
·Pirnliningll.
J' reru rSOI·.
I'ro ..res o.
Razllo.
RCl'l'cio rn~lructi1'0.
.Ilel'istll COllllllel'cial.
Hevislll Liltcrari~,

Ill\Vi ln Dramalica.
IIcl'i,la Mcusal do Ensaio Paulislano.
:'olital'io.
Vinle l'OI'C de elembro.
Vedeta"
Ypirnllga.

EIIGIPE.

C:urrcíu crgipensc.
Voto Line.
)Ionarchisla Constitucional
JlIstita.
Urtigu,

filO UE ,1ANEII\O.

Ahclhú.
Abcllla lleligiosa.
ACl\dcmico.
Acaj!).
ACluulldade.
• dOplil'o.
• gricullol' Brasllello.
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Agricullor de S. João do I'rincípe.
Album das Senhoras
Album Lilterario.
Albom emanai.
Alvorada Campista.
Americano.
Amigo do Brasil.
Amigo do Povo.
Amigo do Rei e da ríaçno.
Amor Pm·feito.
'AIJnrchist.1 l'lumiDensc.
Andradisla.
Annaes d'Academia Phrlosopbica.
Annacs Flumiuense
Annalista.
Annunciador.
À.non}'mo.
Ánti·(;harlatão.
Anli-Judas.
AppIiClIÇftO.
Ara r}"gboia.
ArCll de oé.
Archivo Medico.
Arcilivo l\lunicipnl.
Archivo Piltore coo
Arcilh'O Romanlico,
Argos Conslilucional.
Argus (L').
Al'lista Brasileiro.
Áslréa.
Atalaia.
Alalaia da Liberdade.
Alhlela. "
Alheu.
Aurora •
Aurora Fluminense.
Auxiliador da Industria Nacional.
Auxiliador.
Babosa.
Bacorinbo.
Barco dos Traficantc••
lia rriga.
Belchior Politico.
Bemtevl.
Bodoqlle Magico.
Bibliolheca Dra ileira.
Beijo-Flor.
Bello exo.
Borboleta Poelica.
Bolicario.
Brado do Amazonas.
/Irado Âmcl'icano.
Brasil.
Brasil .A.flTicto.
Brasil Artistico.
Brasil COll1l1lercial.
Brasil IlIuslrado.
Brasil Musical.
Drllsil Piltorcsco e MOflUOlcIiLa(,
llrasileiro (varins).
Brasileiro Imparcial.
Brasileiro Olfendido,
Drasilciro l'ardo •
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llrasileiro Resoluto.
Brasileiro Vigilanle.
Brasilia.
Brasiliense.
Burro.lI1agro.
lluscapé
Bussula da Liherdade.
Caboclo.
Cabrito.
Café do Tarde.
California.
Camaradinll!l.
Campeão Bra i1eiro.
Campista. .
Caolbo.
Capadocio.
Caramurú.
Carranca.
Carapuça.
CHa pUCel 1'0.
Caricatura.
Carioca •
Cartas ao Povo.
Curtas FI uminenses.
Cartilha do Povo.
Cascalho.
Cascavel.
Catholico.
eatutá.
Cegarreua.
Censor nrasileiro.
Charadista.
Cbarivari.
Cbarivari Nacional.
Chronica do Fôro.
Chonista (varios).
Cidaduo (varios).
Cidadão soldado.
Cidade do Rio de Janeiro.
Civilisação.
Clamor Publico.
Clarim da Verdade.
Clarim Echo da niUo.
Clarim tlos Bastidorcs.
Coca N'elles.
Corneta.
Campad re do lLú.
Commercio.
Compilador Constitucional.
Compilador.
Conciliador (vario, l.
Conciliador do Reino-Unido.
Conciliador 1"luminensc.
Conseq uenle
Conservador (varias).
Conslitociona I (varias).
ConstituiçãO.
ConstiLuiole.
Contelllporllneo.
CllULrariedade pelo l'ovo.
Correio da Eu rapa.
Correio da Cama r~1 dos nepuLado .
Correio da Provincia do Rio de Janciro.

Correio da Tarde (varias).
Correio das ~Ioda .
Correio de Petas.
Correio do nra ii.
Correio do Jmperador.
Correio do Rio ele Janeiro.
Correio lUcrcantil (Vll rio~).
Correio Omeial (varius).
Corrcio Omeia\ Nicthcroycn c,
Corrector de Petas.
Cor ;Irio.
l:orlJja The.1lral.
Coslllopolila.
Cosmo raau.
Cosmo.
Courier du nré il.
Crioulinll
Critico.
Cruz.
Cruzci 1'0. r.,.
Cruzei 1'0 do Sul.
Curu pi ra.
Cupbano.
Cyrenco
Defea 01' do Le"lIlidade.
Defeosor da Lilicrdade.
Dercn 01' da Patria.
Defensor do COll1mcrcio.
Desen"ano de PlI(JCIOLC..
De-penador (\'a rio,),
DespI' tador Con tituciolla I.
Despcrtador i\luui 'illol.
Dezanove dc ctcmbro. (varios).
Dia 110 Coxo. r

Diabo no lIIuudo.
Diario da ASllcmblt:a \.()nslituilltcl
Diario da Call10ra dos Deputaelo .
Diario da Comara tlos e;;adorcs.
lJiario ele Anuuocios.
Diario ele Saudc.
Diario do COll1l11crcio
J)iario do r.ol'erllO.
Diorio do Ilio de Janeiro
Dia rio 1IlercilIlliI (varios).
Dous COIII pad res I,illeraes.
Dous de Dczembro (varias).
Dous Pimpõe .
DOluingueiro.
Doutor Ti ra Teima.
Echo da Camara dos Deputados.
Echo eI a Jln IlrcJl"a.
l~cho ela J uvr.ullJdc.
Echo ela • 'il(UO.
'~cllo da Veldlltlr.
E,:ho da Voz I'ortugucza.
ErIJo de l'Amérillue du Sul (L'),
Echo elo 1'0\ o.
Echo do Rio.
Echo dos A"Listlls.
l~chl) du llrésil (L').
Ecllo Français (L') .
Eleitor.
EllIigratlo Alell1üo.
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Gazeta Omeia\ ,varias).
Guzela Univcrsal.
'cnlio;

(10'10.
GOVCl'IIistll Prol'incillno.
(-;ranlHlei 1'0;
ti rinalda (Vilria, .
GrilO.
Grilo da Patrill.
GrilO da I\nao {rarios-}.
GrilO do' OPltl'ÍnlidJ '.
GrilO 'acional.
lfl13nubura.
GUlIl'acyaba.
(iuarllcillgu.
GUIHiln)'. .'
Guarda . .leional (\'ano.).
r.unsca n/\ Cone.
nUllycuni.
Guerreiro.
lfomelft e a Arnericll.
Homcm do CÓI'.
Homem do Po\'o.
HOlllOOOl'ulh ia.
HOlllerod ro\uo ria Ju\'enlude.
[onra do IJrasi I,

1I0 pilai FlumiJll'n;e.
11 y 'opo Consl iludonlll ..
Idade dc uro do BraSil.
Idade lIe I'Úll.
llluslrar50 Arli líca.
Hlu 'lrarüo Brasileira.
lman. •
mporio,

Indo, 'n.lelllo (vurius).I"+/
JlIdie"dor iIlilitlr.
ll1digena do Urll.il.
Infernu.
tlt'linclll.
1ride lluliaua.
I ri. •
Jlahorah)'en e.
.I agn:lrary, .
Jllnlilll !'oellro .
.Iardim 110malllico. .
Jomal da amara dos Deputados.
J"l'Ilal tia Propnganr\a IIl1rnlCop"tbicll.
Jomal da ~'H'icdade rhilomalica.
Jom:IJ de Modas;
.Jllrrra\ lias Senhoras.
J"rllal do Cunullcrcio•
.1')1'1)111 do "Ol().

.101'11111 ,!lIS lIeh·ales.
Jornal tlll TYllU3rapl 'os.
.1111ta, (I'a rio ·l.
J ntlas E~';'lrioles.

Jllda PlIliticlI.
Jurujuha 110, farroupilha
Justicei 1'0 COu>tiluriollal.
.\ usto ~ ciu.
Ladra.

af'll'nle,
Lagarlo.

1.7
+!~- -d4..~--r~,/~

~~ ............ "~'7(f"J

Enferm i1'0 do Douuo
Ensa io E cholastico.
Entr'Acto.
Epoca.
Esbarra '
E'eudo da i.ibertladc.
E ganarello.
Esmeralda.
Espírito Publico.
Expectador.
E,pelho (rarios •
Espelho da Justiça.
]~ pelho l1as llrasilei ra
Espelhn niamanlino.
E pclho FlurnilJcnse.
E perança.
Rspillo do 1'01'0,
Estafela !\lona rehi o.
E lrella llra~ileirn (va ria~.

li trella do BraSil.
Estrella do Oecidenle.
Estrella do Rio,
Eslrella do Sul.
Evari to.
Exaltodo.
Exorcísta.
E eorpiüo.
Fanlasma.
Farol Campista.
Fnrricoueo.
Ferrahraz,
}'igaro ChroniCJllcur
Filha do Timallllro.
Fil ho da .1 00 11110.

Filho da Senlinelln.
i"ilho da Terra.
l'ilho 110 BI..1Sil.
l"ilho do etc d' Abril.
Fi I110 1;10 li "31I:II'cllo•
]'i1ho do illlpliclo.
l/ilho do Tillllllldro.
}'llImincnse (varios).
l/olha de KlJnuncios.
Folha Juvenil.
]Iolha l\(ercalJtil.
Jo'ol'lniga (varias).
1'uzil.
Futuro.
Gabinete de Leilura;
l~aiato.

l~alcria .
r;'a ucho na Côrle,
G:lzetll da Instrll('ç50 Publica.
Gazelll do Ura ii (varia').
Gazeta ,lo Ri de Janeiro 18 S.
Gazela do Rio.
Gazeta dos Domin"os.
fiazelll dos 1I0 pilaes.
Gazclll rIos Tribunaes.
Gazeta Forense.
Gazeta J UlJ icia ria.
Gazcla Mli iea I.
GlllClll NIcthcro)'cnse:

"JL.C... C!-~(..fff'7t7~



I,BnLema !liagit'a.
Lih~r;l1.

l.iberal LlIZil.1no
l.ibl:r.ladu LC3al.
Lig;t COlIstil urinnal.
J,jruüu de Cheiro.
l.iure
Lil'lJU l.ihera I.
l.ojll rio TI ·Ichior.
1.III'lIt,r:ICõ(·s J IIveuis.
l,llz Brasileiru.
l.uzeiro Flumillunse.
LlIlitaniu Trillmpbante.
]\taCllco.
lIIacaco Brasileiro.
1\fllca hense.
III gico.
J\faiorisLa.
;\la la dc C Uas.
l\l"I,,~uNa.
." alesherbes.
:Maribolldo.
larmnla (\'aria ).

i\larmola FI urninense.
Marrnota na Clirte.
1\1 armoLa Verdad eira,
Jllarlcllo.
lIlarlillho.
1\latraC1l cios Farroupilhas.
1I1edico dos ~lalucos.
111 eia Car,1.
1I1emorinl Apologitieo.
lIfenino Travesso,
Mensageiro.
1\Jerc;lIllil (varios).
Mc~slll>er (Le).
l\tesLre .Jos~.

Microscopio.
:\1 i li lanlo.
Militar.
l\1ilil<1 r Brio.o.
l\linfira 110 Rio cle Janeiro.
)11 incrva Brasi Iiellse.
1\1 inboen.
l\lnernosine COII.Lilncional.
Niss lanea Scientifica.
1\fnddau P..

r.lotlcfilllo.
Jllocleraclor (\'a rios) .
lIloleque.
]\,onllrchi·la (\·arios).
1I10llalThista do Secnlo 19.
lIlunnrchisla [lIIparcial.
lI:Jong'e.
I\lonilol' Drllsileiro.
Monitor Cllrnpisllt. ty-J
MOllitor II1n~Hh~lI~c.

MOltil r Provillcial.
l\1'olltnnisln.
J\fosa iro.
lIlosquito.
Mulher do Simplicio.
lUullllo Dralllallco.
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JlfuIUl!<l.
l\lutuca Pícanle.
Museu Lilterarill.
!\Iuseu Universal.
Musru Pilloresco.
Nação.
Nat'ional (var:os).
Nllrcizo.
NiI'odemos.
Noticiador.
Notidnrior Municipal.
Nouvelislc (Lc).
Nova Aurora.
Nova Caramuruada.
No\'a Era (varios).

ova GazeL1 dos Tribnuaes.
Nova Luz Brasileira.
No,'o }tinerva (varias).
Novidade.
Novo Brasileiro Imparcial.
Novo Curamurú .
Novo Censor.
Noyo Conciliador.
• ovo Correio de Modas.
Novo Dcsperllldor Conslitucional.
Novo Domingueiro.
Novo Tempo.
Observador das Galerias d'Asscmbléa.
Obras de Sanla Eogl'ncia.
Ollluihus.
Olllnibu de Nictheroy,
Omni1Jus LiUerario, •
0ltiniiio Geral.
Opinião NHcional.
O!JiniãO Pacifica.
Orti "a.
Oslensor Brasileiro.
Palria.
Pacotilha cio Comm2reiO'.
l'alloue CaLuclÍ.
Pniz (varios).
Pa restro.
Pauamá.
PlInclla dos }·eiliços.
Panorama.
Pão d'As:ucar,
Papagaio.
l)apeleta.
Paquete do Rio.
Paquele de Portugal •.
Par de Telas.
Parnhyba.
Parlallleular.
Parnaso Brasilcil·o.
l'alo Macho.
])atriotll (VII rios).
]'lllrilltn Urasileiro (varios) ..
Plltuléa.
l'lIvilhào Nacional.
Ped ro I.
l'ccl 1'0 II.
]'eri lamllo Popular.
l'criotlico da Ju\'cnLudc.



Periodico dos Pobres.
Periquilo das Serras do> Orgãos.
pharol.
Phil 1'01 Conslilucional.
I'hcllit.
Philnnlropo.
Philomelu.
Piell·l'áo.
l)i1olo.
Plebeu,
Pnpu\nr (varios).
Por:!lJué,
]>orlllglll C Drnsil.
porlUguez 110 filo de Janeiro.
porluguez Rccollilauor.
poro (rurios).
1'01'0 ubernllo.
Prc"oeiro (vurio).
}'rilllnlera.
I'ronressi la (vario ).
Progresso (ri! rios),
l'l'(Jllhelll (I'udos),
l'ropugunúor da Mocidudc.
I'rovillcilli.
Qllci Xol(' UOJnreopulha,
lInbcqui.lU.
Rllbugcnlo.
Rllú irai.
Rnin.
Raio de Jupiler.
JI:III1:dhete d ,Di!ma
R:llos cm A1ovilllelllO. ,
HuI' lumarões do Brn iI.
Uocnpi 1:ldor (1':1 rios).
RccolJilnúor Cu 111 pi 'la,
Ih'crClO.
Renl'Ío ela unhoras.
R,'forrnu (l'uriu~).

Rc;.;cnernçi.o (l'udas).
Rcg('lIerllúor.
Regclleraúor do Brasil.
Re"ellle.
RCllrt'sso.
nUi(lIll1tlor Drasilico-Luso.
Religião.
J{epublie:lOo.
nellublic:lllo eI SempreViva.
ReplIhli('nuo Liberul.
R('IHlhli('o.
Uosluurodor.
RCslo~ úa /loceta de Pandora.
Revisla do Il1sliluilo dos Advogados.
Revorbero ConsliluciouuJ Fluminense.
l\cvislU Ilrnsílciru. '
Rcvislu CulllC,li{'o.
Rei'isln COllllllcrcial.
Ht'l'isla do'I'Oro.
Revisln do GIQbo.
}\evisln do Inslilulo Bislorico.
Rcv islu Li llcrnria.
norisla Luso-Dras;lcira.
n visL:l l\lurilima.
Revista 1\1 cu ica.
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Revista lITedica-Cirurgica.
Rel'i-ta Pharmnceulica.
ncvisla Pulylecbuica.
1\ol'i la Popu lar.
Re ista _cielltillc1.
Rovista ('manai.
llevisl:t Semanaria.
TI vi-lil lIivor,'al Brasileira.
nio Pl'calllile Jonrnal.
Revolllç30 N CiOIl:d,
TIcvoluç:lo Pacifica.
Rolha,
Iles" Dr:, ilcira.
lllls~a da Cnriocil.
nu l)lIellt Ilho,
• abh:llillu Familia I'.
SagitaiÍll.
• . Joaneiro (varios).
Sapateiro Politico.

aqnarema.
SUlurnino.

auunde.
~ cienriu.
Sello 1I0rmetico.
Scmana.
Semana dos" eninos.
,emana Jllu lr:Hia.
Scmllnario Cívico.
Sem lIla rio de S:llIde.
Scmanurio do Cincillato.

emana rio do MCrC:lIIlil.
emallario Politico.

~en oCommum.
enlinella da Consliluiçiio;

Senlinclla da Liberdade.
Rcnlillella da 1\I0llarchia.
SCIIlinella du Praia Grande.
lSelllillella do 1)01'0.
Scnlillel1a do Throllo.

enlillella Rio,Grandense.
Sois do Abril.

ele de Abril.
~ete de Selemb1'0 •

~eve.'o.

Simplicio.
'implicio Antigo.

Simplicio da Roça.
implil'j{) Ri;.\orisla.
imlllicio \ dho.

Síll la ua Misericordia.
'incla Iln lho, lro.
• iuo dos Rarba.linhos.
Sino da Lallll'adosa.
Social. '

o('i,llista,
So~dlldo Affiicto.
Soldado Orllsileil'o,

orvolo de 110m Goslo,
Solilario.
SOl':',
Speclador Drasileiro,
Sylphó.

'amo 'o (varios)



1'amoyo Conslilurinnll l.
Tebiriçá,
Tempo.
Tentativa Scholllslica.
Tercei ra Idade 110 Rrasi I.
Terra de Santa Cruz. 
Thcl.tri II ho.
Timandro J unior.
Testa!llelltos do Judas (varios.)
'Cilbllry.
Torre lia Ca ndelaria,
Torre dQ Da IlPl.
Torre da Artilharia.
TOllcador.
Traba 1/10 Escholaslico.
Tres de l\faio." . ' .
Tribuna.
Tribuna Calbo1ica (I'arias),
Tribuna do 1'01'0 (fario'.
Trinta de Julho.
Triumvir Restaurador.
Trombeta COlIstitueion'al.
Trombeta do Povo. I

Trombeta dos Farroupilhas.
Trombeta :Final.
Tu piuambll Pregoei 1'0,
Tupy. .
'I 'ranno.
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Unitio,
Uni\'l~rsal.

:Valellcia'no.
Valentim.
~edeta lia LiberdJoç.
velho Rrdsil. ' •
Velho Cusam enteir(l.
.velho l'harol. '
Venerandll'-'
"errla~e'(I'a ri as).
yerdllae NI'n e Crúa.
Yerdarles I'lIras,
Yerdndeira l\I~i 110 Silllplil'i?
Verdadeiro Caramurú '
:verrl~deiro Lihernl:
\rerrlnoeiro I'ntriotn.
Vl'terano.
yioletn.
;Vinle e Dous de Abril.
V'olan,t)m: 1 •

~ro'td Livre,
Yoz dn Jllventufie.
Voz da Libordado,
~oz dn Nuçllo.
Voz da Ruzno.
;Voz do )'0\'0.
Voz .'Iuminense.
(~ubiicárnooutros, cujos nomes omittil)'lo .~
~ .,. .

A lilhographia,ou a ~r,tc d~ gravar com 11m corpo gllrollroso, e imprimir
~obre pedra, fo.i descçb~rl~ f)a 4.11emanha em 17~6, por Aloys Sennarel/ler,
corista do theatro de Munich. Passou-se esle arlj~lâ á Ingl'f1erra em 1799',
Pilra não só introduzir lill',í li ~ua dcscobert~, 'como para dar·lhe moj:; de.
senvolvimenlo;e não tendo nesse paiz o succ"sso,que alie esperava, esmore·
ce'~,pqrôrr em 1806 ella g,~l}h~u lllg~m cre~lil,q, e em 18'16 se generali~ou.
Em ~'rançll foi II litograpbiq inlrp.d~zida em 1814, por Mr. Lasteyrie,e outros.

~,o Bra~i1 p,orém, appareceu esta ~rt~ ~n118~7, sendo o primeiro esla
belecimel)lo'li~hograrhico montado no beccc; de Manoel de Carvalho n. 2,e(Úrigido'pq~'1. Sleitlm~n. nestes ·prim~ij.os trllbalno,§, nada conhecemos.

Veio depois 'o Sr,' LlJi~ Aleixo B,olJrapger (1) a Comp:', qlÍe princjpi,ol1
em 15 de Agoslo ,de f8~9, ',c.om estabelecimento monlado. Esle i,ocansayel,
!3 intelligente artisla, a qu,~ln por Il'}uitas vezes temos recorriuo, para pos
minislrar nolas dos seus tráhlllb,ç~, ',conla 'lOje ~uitas qbr~s iinpórtllnte~
pelo e~genho, e peJa perfeição. As ubras mais )mpOrl~nt,es do Sr. Lui~
;óleixo )~oulanger, que conhecemos são: '
. Calenda'riq perpe,tuo allegorico, dedicado n S. M. o Sr. D. Peqr~ J,

(~) AdD1ire-~r. o leil,o,' do!! desconcerlos dPo ludo nos.,o, qne chegando ao Rio 'Ie ~a
lIeiro o ~r: Luiz AII!ixo Boulan!:"r, não fallando cOrl'eclamenle 3linglla po... ngncza,foi
)10 dia iI d.~ Olltubro de 1831, nom~ado meslre de primeiras Jelras, grammallca
hl'Sla Jingllil, escripla, r. gecgraphla,de S. M. o llllperadol',e dr. suas angnstas irmãs I!
!.



l\'oucjo ue apolice, para o thosouro ,nacional (1828.) ,Deseg ho e lithog:ríl
jl,hia un Ordem Imperial ua Rosa - mappas diversos (1829.) Quadros IIg',I
.rativos <lns Cllmllras fIos senadores e (los neputauo5 (183 I.) Systcrna cr.1
,11ioscopio do Dr. Gil 11 , e nomenclatura uos orgãos tio cerebro. Mnppas
cm branco authogr~phncl(ls, pnrll estuuo da geClgrarhia (18:31.) l\l:Ippa
110 llislrif'lo d.E: N9vll .Friburgo (~83~.) l\'ocle10 de ceJ\ulils, c de notas d.,!
h:lllCO, pnr\i o ,t'~esou,ro .nilcional (t 8~ t,.) ~ lIcgori,~ (Jo f\lustissimo din ~ 3
110 Julho de tel~O. ~'~delo d~ PIJSSilporte par....o mi.')i!>te,r,io dos .negocios es
,tl:n:ngeiros (18l~2.)Jncel.l~io da gale~a americap'a, O,ceçl.lJ, Alona1'cTt, COfl;J.

.texto (184!),) Cem retratos cle sellanol'cs e deputados, que tem em Pilr,i~

para Iilhogrllphar (18ã1.) ~atall~~ dos Sn~tos Luga res (t 8,)2.) Dons qua
tlros dn nobrez~ do ~r~sll (1854.) QUílllrÇllogof1)etro ~Ios discursos do se:
nauo. Qu~d.ro comp.~rll-li\:o tio senado, COI)1 II carl}a.rn ~os doplltallos (1856.)
Ministros e secre.~~ri.os (I'Estado, desde n independenr,:ja. Tnhelln dos
flia~ de gnlla, parn se.crel,llrin dos ncgl),cios do imperio (1857.) Biographia
.(Ie Arthur Napoleão, em 11m quadro. Quadros figurati\'.Qs das camaras dos
~el1.adores,edeputados(1858) Dosse.Jiadores ue ~83Q .. ficárllumsú: (Ver:
gueiro). DOllativlls, e esmolas lle S. !\t. Imperial nn viagenl ao norte (1860).
QUlldro de c:<portnçéio do Brnsil. Mappa.lTJlInui uo imperio do B asil (t 861.)

Além tI.estes, t.em feil.o ,o Sr. L. A'. BoulnnRer muito~ tralllllhos de mcre:
cimentos desde 18~tl até hoje. Compõz armas para os novos titulares. Esta::
tislicas sobre a morlalidade no Rio tle Janeiro, e sobre o preço da carne..
Mnppa dos diplomatas brasileiros, e eSlrangeiros, com intlicllção dos lra
:tados prillcip;·es. tislas tios deputados dr:l todas as h·gislatllra-. L,isl.l\S do~

senadores, ofl'irilles·g(·neraes, prl'sidentes de provincills ele.
Muilos desenhos de albuns, de mnchinns, paisa,ge}IS e,tr.. Pri.ncipioll nq

,1I.nno de 1840, á fllz~r relrlllos ~e p/lrlicul~res': !lté ~8?6 linh:l úescnhatlQ
mnis ~e mil p. ~uinhenlos. Fc'z os retratos (le SS. MM., dns princczas D~

Jnnunrill, D. Francisca.c do príncipe n. AlTllnso.
Em 1860, fez o alias do imperio tio Brasil, bem como os tnllppas esla~

tisticos, geologico e minernlogico t60 folb:ls). Em 1861, fez a pll1lJl~ f.~.

Qa~trnl do Rio de Janeiro (vol. in folio). NIl l'Xposiçéio de 186! linha u~

ar.mqrinl brasileiro,em um qundro !\tappa de todas /IS as flp,labilidadls do
imperio, com a constituição sobre uma mesa redol)da de Ires palmos de
diallletro. As poosias avulsas de José Donifllcio rle Alldracln, vaI. de 15~

paginas, escriplas nn decimll parle ~e um~ folhll de papel de peso. O Puter
.Nostor. Ave Maria, Credo, COnfill'OI', Actos do fé, Espernnça, C/lrirlade, e
Conlricçiio, os Mandllmenlos de Deus, e da 19rejll, ~ a S11\\'e ~ain.ba, e~CrIp:
tos na surpeficie de uma moeda de 1/4 de fr~nc(':

Em 1830 o governo montou a lithographia do archivD militar, no
Campo de Sant'Annll. da qual era director o 1° tenente Alexa~dre Manoel
Albino de Carvnlbo. Este estabelecimento lilhogrnphico, é o mais impor:
Jante,que possue o Brrsil, pela bondade,e perfeição dns suas mllchinas e
pedras, porém lião é o qne mais trabalha, porqq8 se vão eslragando, por
mal collscrvlldns. Possue exccllentes artistas br3sileiros, entre elles se
p.;1.~la ~Ivaro Maria da S!lya Rodri~lJes~ tão perfeito no sua arlo! qQc' Õ
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qnem corrige o trahalhos, me. mo executauos por estrangeiros babeis, que
ulli e fazem. Em 1832 e labeleccu- c nu rua Direita n. 20, Petlro Viclor
LarCé, EIII 13' O vierlio HL'ilton,e [\Cllsburg,qlle tem aprcsentndo muitos a
importante trnh,d!los, como canas geogrilphicllS, desenhos para estampas
oos obrns :-ci 'lltine,ls, e olltros lI111ito' c vnriados trabnlho , qlie provüo a
perfeição do sell estalJUle'imcntll litllo"raphico, I~III 184.1 estaheleceu-se
Briggs, que linJitoll os cus lrabalhos lluicuiTIl'nte nO cOlnmercio.

Depois cSlflbelcc rti-so Si on, autor da (Jaleria dos homens il!u tres
uo Bra ii, c Alfredo ~Iartillel I1n TUt1 da Ajudu n, j 13 selldo a sua espe
c1ulidauc estllll1paS para desenho. A. Pinho, que por muito tempu foi
omciol de Hen burg, llrti til bra ileiro,e de muito merecimento, estabele
ceu-se 110 bccéo uo Proposito n, 2, COllsilrrranuo-se e, p cialmenle aos
relratos. Brito e Braga, com slIa omcina Iln rlla I1Ma do 011 idor n. 25.
Fleiu"s Il:müos, e Lindo, c tubelecêrão- c iÍ 11 d' Junciro de 1860, na rua
Direitn 11. 4U, e no ma_IIlO nllnO,a I~ ele IJ'lzl;mbro, pri/lcipiúriio a publicar
fi Semana llht.trarla, c depois a~ Recordações da Expu!tição Nacional.

'l'étmlJem () ,1'5, Floin s [l'Il1ào:i,e Li/lua, flll'iill encarregado <Ias Llluslra
çijes ela via,qem scienli(ica (1). Por SUllS paisngens, recebeu o Sr. Lind a
Oleulllha de ouro.

l\IudiÍI'Lto-se pé1rn ° largo (le S. Francisco oc Paula n. 16 no 10 de Maia
de 186l, onde estilbelecCriio o. seu ln litulo Arli tir:o, Alóm ueste esla
belecimento lilhograpllico, occupão- e dn pintura n oleo, d'aquarella, da
photograpllia, e Xj'logTlllliin, ainda n,10 cultivada nO Bra iI.

ASemana Illuslracla já ha fcitOillgll m serviço impor tanle ao piliz, !,0rql]e
tem elll cariCilturils revelado 1IS malvcrsaçõcs,~) llelcixo, e o indeITerentis'Tlo
oltamc/lle reprehensivo do cllilrnadO dír clorl's (2) dn sociedade bra
sileira ;, o. quaes têem concorrido dire 'lamclIlc á se dizer, com lodo
o fundamento, que ela nossa indepcndcllciu para cá, mais impera a·
corrupçLio, n immoruliuuue, a ostenUI~ão pUl'ril, o pcuuntesca (3) do

(1) Os pro'luctds no v'llor f'lbulo o de quasi r1l1US mil contos do rri~. quc despendeu
inulilmcntc o ESlado.o{og(l1·üo·se envergonJtados no nau{rllgio do hilJle I)Ollre, onde
emharrárlio UO Cea ril para o Rio de Janciro, euja pe1'da lanlo pranteol~ o luSI ilulo Hi-
lllrico Gco"rllphico Dra,i1eiro, all'ando-se apcnll', II fonte artesiano,por fieilr cm lcrra,
e ahanuoII'Il1a pur inutil i e If!)1' I'irem clIllllelhllr lransporte ase poros e brindes ele {erro,
as sellas, can!Ja/llas, e Gaçud J O,ç facões, e fouces, as rBdes e cobertOres, com suas cordas
ele embira, e conLud cl"., Cll'., sob a vigilancia do sertanejo encoraçado, ou casaculio a
cavallo,qllc l'illlOS c po lO'II0 ~alào do Mllseu NlII·ionlll. '

Esla viagem scientifica dru 1'111 rc~ultaull,o '1"1) sobre ella dis mos no lOIll. 2. da ia.
parle de la 1105511 obrll II pll~. 448. cmllosso valicinio, que a cOllclusllo provavel uella era
elll'ergollhar-lIos e01l1 o homclIs illlclligenle',c1e lodo o 1I1UIIUO.

(2) Vidc o Corre'iJJ Jllercantíl ue 15 de Novembro ue 1862, no urtigo edittorial, o qu~
diz, sobre os nossos eSlilul!>lUS, e II sua alJtidão em sllcrilicar o nru iI,a da r lugur li ser
mos CSI'lIl'l1eriuos prlos rstrangeiros I I !

(31 Lê-se II1Ilull 'AL DO GO~WIlIICIO de segunda-feira 17 de NOI'embro de 1862,n. 3L7,0l1
parle dl'nolllinada G'\ZIlTlLllA o eguilllc:

E. lacio de (L-Ii .ntem [piO meio dia cfJecluou-se a ob rtura do lumulo de 'Eslncio de Só.
O ~uverllaclur M'nl de (Í conquislou o Riu de Janeiro ao Fruocezus, que hllvlào sabido

angurt<II' os 'Yl1llJalhiasdus Tan.uyu . uma da- nfili- valenles e e forç,ltla lribus brll ifeiras,
que ocoupavao o i1liJral qU\l e e.lcnde t1est:hrCabo-FI'io ale Ângra dos Rllis.

Eslaciu de Sá, sobrinho dll Mem de Sa, veio em L565 eom plenos podercs, para fundar uma



qUAU hnnr'lIh.l.,e o pülrioLi '010. D'HI1lrcas cnril:a[UI'US e:.lamp<lda unSemàJ

na fllllslrada, lIellhllOla exprime mais o na OesLnJo mi crando, e de com
piela degradaçiio, por falLa de humens de Esllldú,e nnancciros, do que a es
tampa do 11. 99,do segundo filmo, que LCIII por tiLulu o Brasil á sahida dos
paquetes. 11<1 maisll, off1cina de .JoÜoTeixeiru dr: Car\'a~bo, Juão Anlonio
Alvos ChAr 0"11, José cios Sallto CasLro e Silva, Mauool Pinheiro tia Cost,l,
SULCnS~()r do Tllre.", Pinheiro n eOlr.p. 'feixeir:l e Comp.

Healmpnle a litho"T,lpllia no Rio de Janeiro e lá muilo adiantada, e
nesta OrOCillilS 'execuLào trabalhos primorosos, C de tliffieil execução.

n va cidade n'uma da margcn da bahia do Rio de .Tanei,'o, e achou-se de guerra aberta com
os terri\' is adversa rios do' Portu~uezes, os audazl!S Tallloro . Era preciso afugeot'l-Ios,
pJr,! c os anti~os po uidores do pai1.,não ce al'ào de inquietar os ,eu conqui'tadores.

E tacio de <i, capitão e gOI'el'llador do l1io de Janeiro, io- e por dOlls annos conseculivo~
accmnmellido na sua nascente cidade fundada sobre a' encostas das montanhas que torneão
o Pão de .\ sucar; requisItou, poi , soccorru da llahia, e seu tio veio cm pessoa ajuda-lo nas
gllel'ras ontl'a os 'l'amoyos.

Urllçun'lirim, talvez praia do Flamengo, e Paranaçupu, depois ilha do Governador, erão
li' aldêa" rios I1ra\'os Tamo}'o . & lacio du Sá, audaz e animoso, m~rchou á frente de seu
soldados, derrotou e eIpelho os Tamoj"o para lon"e, mas a victoria de duas batalhas custou
n vida ao ;.;nvernarlor. ma seUa varou-lhe o rosto, e E tacio de Sá succumbio em Fevereiro
de 1567, depois de trinta dias de doioro os tormentos.

O primeiro governador foi sepultado na capella de toscos ramos e seccas palmas de sua
al(lêa. De1.e. i. annos depois, seu primo Salvador Corl'êa de Sá, sep;l1ndo capitão e gover
nado\' do l\io de Janeiro tra lada a os seus restos mortaes para a nova capella dedicada a S.
eba.'lião, e que havia fdto erigir no morro do Castello.
Sobre uma lapida de granito mal lavrado, le-se o s guinle epitaphio:

AQVt JAZ ESTAGIO n SAA PRO CAPI1'ÃO E r.ÚQVJ TADOR DSTA TERRA E ClDAIJE
E A CAMPA MADOV FAZER SALVAD R CORRI':A DE SAA StW PRUro SEGO." CAPI
TÃO EGO. CÕ SVAS AR~IA E E'TA CAPELLA ACABOV O Á '0 CE 1&83.

A i~reja de s. eba Liã ,occupada pelos mi ionario capuchinhos, entrou PD1 concerto:.
FI'. aetullo de nIeS'ina não ql1iz tocar no' tl1mulo de E·tacio de SU, sem que se lavrasse o
compelente' 1'1110. O ln lituto Ui totico foi para i o designado por '. M. o Imperador.

. M. Imperial chegou li antilr<! ê do rlÍo de Janeiro pelo meio dia, com O' seus semananos
os Srõ. Mcira e Netto dos Reis. Já o e. pllrarão o membros do ln tituto, os 51'S. visconde de
Sapuonby, Dr, Macedo, J. 'ol'berto, Urs. ouza Fontos e CarIo Honorio, Coruja; conselhciro
Mello e L1;';OS, milita pe "oa gl'3da', O recinto da Igreja achou- e para logo invadido por
uma multidão de A idos cUI'ioso. de lodas as cla e e de ambu o se1:o••

S. ~I. o Impera(lor ordenou que e Iizes'e a exhumac;ào. nemovida a lapida com facilidade
cunh.eceu-sc, \lue nã havia deposito algum; era unia campa rasa sobre o solo artificial da
l-reja.

Na prilOeil'a camada de argilla-apparecérào al"uns osso e€parso de cm \1\ÇA ; de
pois os O' o' de um ADULTO, lodos de D.IT.\ N.\O ~!UI REMnTA, e fioalmente, onde se conclwa
o alerr'o, 1~ COMECAVA o sor.o DA MONT.~NHA. os o o J.\ DEJ.lnOS do !'Irande capitão. -

O Sr, DI'. Souza Fonte~ dÍl'l~io a' escavaçõ s com todo o cuidado, coadjuvado pelos 5rs,
DI's. Macedo c Pinheiro Guimarães - ma os o. o ESTAV.\O RM T.\L ESTADO. que o cru.;','!:
D1\ 1'117.-31\ NA ~IÃ do Sr. Dr. ouza Fontes, quandO elle dizia que Estacio de Sá, DEY1Â TER
'rIDo UIIIA )lEU,A CAUteA, -

Ae h\ll1la~:ào durou até ás 5' horas da tardC'. '. 1\1. o Imperadol'lUostrou grande interesse
C'1ll qu se não perde se uma ó deõsas reliquia que clJotão duzento noventa e cinco'annos :

eis hnras se~uidas e'teve o impel'ador elU pé, dirigindu as axeavações arcIJeologicas, por
lI1010 de suas llbias indicaçõ e consclhos.
, ua Ma~c ·tad reo mmendoll - a FI'. Caetano de "Ies~ina que tivesse todo o CUIDADO
:E~"ItS RE TOS VR:"EIL\1\01S; ao 1'. DI'. S uza Fonte- qoe .\I'RE E'nAS II mi TRABALHO SC1EN

Tll'lCO S IIIIE o SEU EH l\E ; ao Sr. NorlJerto quo TO~L\SSR TOD,IS AS NOTAS e fizesse indagações
lustol'icas snmlll AC.\I\IP.l; e a'J SI'. visc nde de Sapucahy,que se lavrasse o termo respect ivo
pnl parle do Instiluto Historico, -

Seguia-se UIll memento rezado ante os os ·os peloõ paril'es capuchinhos ao qual assistio S. M.
oImperador,que l'elirou-'e depois, de 'cendo a monlanha do Castello acumpanhado de lodas
as p.e. oas que pre cncinrão c"e acto de homenagPIlI paga ao fundador da cap;tal do imperio.

lFo~~ o RIO de Janeiro COLll'l por seu brnzão de armas as tres settas de S, Sebastião, sym-
bolo I./lmbeUl do mal'tvrio de E laeio de:L •

O' ell, re.tos, 'rnc.\IlOs pe]" mão imperial, têm rle ser depositados cm. nova CAMPA. & co
b rto.' com a me ma L.\PlD.\, que tem relo 1lIP.1l0S a eu favor o m rilo histo 'ico.
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Paioa augulcnta.o a,~ .ocmlRs tio Estuelo, lIuüuiou.se ltiho
tributo sob.oc o tabaco; c soJ)I"C os p.octlios urbanos de
todos os luga.ocso

t\ curte portugllezn com tarjo o seu n'pparato, com lodos o S'3115 vicias e
erros, estava no !lia de JaneirO,e nece -ilava de renr111 pilra oecorrer as lias
despeza ,0 os seus desperdicias,e pelo que S, A Real ouvindo no seu conse
Iho de Estado mandou bai 'ar o ai véIró Je28de Maio de 1808 determinando,
que o tabaco que sahisse da casa ua arrGcadaçãO' ua Bah ia, para o con unto
do povo, pagasse quatro por cento de imposto por cada orrobl1: fllzcndu neste
mesmo alvaní, extensiva a h'i,para a alfandega da Orte don.io de Janeiro,
em relaçiío ao tabaco,que entrasse para ellil; vindo qner por mar, c quer
o que passasse por terra, pelo registro de Itnguahy. E te imposto não foi
vexatorio, porqno não endo o tal aco um' elemento indi-pewavel ti vida,
e sim tim objecto para nutrir um vicio, qnem o quize se alimentar, não'
se lhes clava de o comprar por mais ou por menos rre~o.

Bcm recebido este imposto,e nào sendo bastan'te os tellu imen to porqne
as despezas crescião rle dia em dia, no mez seguinle apparecell o alvarú
de 27 de .lunho, com força de lei, determinando, que em toda as i
dades, vil ln , e povoações do Estado, os preLlios urbanos paga sem a de
cima parte (lo que podessem render. Esta tributo derramarlo por todo o
Brasil desde 1808, e l~onser"aJo até os nossos dia, se tem tornildo vc"Xa
torio pelO' modo arbitrnrio Cl)m qne filzem os lall~amenlos, os 3"011

les do fi co, c 11e\0 modo porque ·0 nrrcc'\(ln o imposto. Convinha quo'
umn lei mais humalla e mni providente, reg1l1nssc eFtll pllrt das r nd')5
publicns, a não dar motivos aos ootinuat1os qucixumcs,e violenrin, q.ue
cxperimellt110 os proptietarios urbanos (1),

(1) REPRE E 'TAÇÃO QUE o l'ROPRIETARIOS DEST.\. C(}n:rE FIZERÃP A A G srA CAltAR,\.
00 Slts. DEPurADOS ElI 1833, anUE A UlI'O IÇ'\O O.\. DIlCDU lJOs PlttllJlUS tiA IlIT.\.OO
PELOS ~mS~IO'S 1'1\01' IIJ ET•.\. Rfos.

Augustos e cli,qnissirnos Srs. representantes da n'arão,-fl17,l'm O~ proprirlarios
desla ddadl', abaixo assignmlos, que' ellcs se cOltsid 'r~o d 'ma. iadall1cnt() oltl'radns cm
pagarem deciOlil alllllml das slIas casas que elles ml'sl1ios occnlliio, e ainda mnis' m lhes
ser estinlado este trihltto pelo arbitrio dos collrClOres,na ra7,flO do lIlaior alll~nel pro
,'avel qlll! as casas poderiiio oh ter. l\lnitas ' relevant s razões r.onvenr.rl1l, UI' qlW o~

S11pplicantcs s~o prejndicados na distribnlção dos impu, 105, Cde qlle a'qll"llc solm~ as
rasas dos supplicilntcs, m que ellr.s mesmos habitão, é injusto e upprcssil'o: ellcs
t'sperão portanto ser allendidos por esta allgnsta asscmbléa ICl;islali \'a, cm prc 'cnça
das ponderações 'lllll succintal1lCnle vã'O desfi"I'.

O alrará U' 26 dc Selemhro (Le 1762 di1. que - a decil1la é de tOdos os impos[(j~

(I mai.~ igllal, e o menos oneroso -: posto qlle a. sim parl'<;a :í primt)ira vista, I'lIc' é
torl:1\ ia um imposto desiguaL c muito desigual, !tão sónlcule em 'i Illcsn\fl, conlO l'Ul'
rcl;u;~o rios outros impostos. ,

1::' dp..igual em si me, mo, p'lrque dcveu,l/) o trih\1I0s c. lal' cm I1ma jnsla proporção
{Com 1): ,mio' r. fortuna de cada cidad~o, e scmlo innega "", que CSl<'S 1I1l'ins fortUita
crescem Ira I'azã'o composta ci'1I coug-loll1era(;Jo das rirjollCZils em um só illtli\itlno ; d\\!pi



E' nomeado o int~,utede espanha . Pe -:'áb Carlos,
almirante-senel'al da. mar-nlla JlOl'. Igt eza,

Desejando o principe regente manifestar á seu sobrinho D, Pedro úrlos
infante de Hespanha, a con::.ideraçiio m que o tinha, c O Llm regar no

se seg le qUI' 11m trihulO na razão de 10 pnr cpnlo da [ul'tuua de cacla I;hlaclitl), qllalqner
que eJla spja-~ Illruus Olll'roso para aqllelles que tem tlJlla fortuna !(raIIUf', du que
pnra lIfJueJlrs quI' a trm me liflcn', ou insianilicanlf': .. parlilldo de.t'· principio é QUI!
ai umas nações da Enropa organisão hojE' o ,en syst 'ma de illlpO.lu~, lUuilO di\'erso
daquI'lIe f'lIlre nós II, ado, ainda dl'sde I'sses tempos de dI', poti. mo.ignorancia, e d.. /a
pida~ão, em que Q go\'eroo não cuidava do po\'o, e o povo não fallóll'a a\l go\'(!rno.
S~nd(l pois desigual I'm ~i mesmo o ilnposto da (lecima dos pr('(jios por não f'star em
ullla justa proporção com a riqueza e meio de cada cidadão, rifJuI'ln, I' m('ios que
nunca dl'\'em ser avaliados isoladalllrntr', porêm, sim. por compara':iio, pois qtll' a
palavra )'iqueza contém nma illéa rel,lIiva, ((II'.! ele si me:'l1Ia t'xi~l! compalólçãu; (> além
di~to a dedma dos pr diM, um imposto muilo sUJleriof ao' ou I'O~ Il'ihu10F. elo que
resulta sel'cm o' pl'oprietal'ios os cidadãos Ijue maL, sirI l'UJ na lli-!rilt\'i~ã!) d(1 im
postos,

Com elli·ito, ningllem pereeb!! men()I'es intel'r.~se cIo 5t'n eapital amorlÍ-alhl, ll"rn
paga lI'lbu(os maiores Ilm I'ela'~ão a 'Sic capiwl, elo fllIl' sl'jiio 05 propr;.'I:lrio<: "\ II.
predio' não passão dI! renórr-lhe5 '1U1l11'0 por CC'alO do S'U \'1101' ;,\):,"11110, e renlkm
ainda menos cm l'l'lação ao, "U \'alol' esilluaIÍ\'O, as~illl l:onlU au t'ilpilal ljll(' (ui pr' i~o

eoustllllil' em ('dHica-I(I~, i !l'1lI dislO/ lo~o ql ando CJS prHprlt'li'l jus ,.dlluill'UI IlS s,,"
predios, que)' os adquirâ !l,)IO tilulo tlll,'rO,O de CCHIIIlI'jl c \f'lIdi!, Cjlll'r 1",1. til' IlI'l
mutação, CJller ainda p '10 tilnto looalivo de hel'auça uendkialia, rlh'5 pa~ão UIH
Irillllto na ra7.ão ell: d 'Z por Cl'UtO do valor dos IllI'SIllOS pl'f'dio:; I' IOlhl\ ia continlli!Cf
i\ pagai' Onll'O IrilJllto lambrlll na razão de cl.:7. por rellltl ""5 n~llclilll 'nltlS 1I"lIr'5; (!t'
fMIlJa que os pr0I'I'ietario, dI', la milueira \ I'm a pa;':iIf lrihulos do H'I] ('apil,,!, r 11':
bulUs dos rcndim lIlo' riel1r'/ ~ra\'all,e r te (Iue nãu jle~a .lIh ',~ nenhuma oulri. dilS.'I~
de cidadãos, ltI'smo daCJ\Il'lIr'S CJIlI: ('('colllcn1 de 'cus capilae~ ill!crc's.,'s muiIOl1laiol'i'..
E' ~Plll t11i\'Ída lJlJrqul! os prllpl'i('l;,rio~ ~ãn a<.im sohl' l'arl'l'~ad()' uc imposlu. qtlt:
entrc nó' li hoje s~lli.ivel a falta de edi!kaçãn d' pn'rlios lIrh,\llll., fall,l qUI! se conclo';
da can'za excessira a «ue (Cltl c11l'gatlo os aln~uercs, e da illact;.io dc llluilOS obn'il'Os.
qlle não !!ncollll'iio fJlIl'lII 11501' 'llpC: 'na \'crcli.rle eltl qnilltllll'r olltra cousa em Qne UIl
~itladão empregar o ~ell capibti, qUI' n50 ~l'ja ,'m l'dllieilr JlI'I'dill'l I') colheriÍ maiures
Inler('sses, ,em cnnlludo pagar Ião ('!llll'nll'S lrihulo , CO'll\O i1CJlll'III's qllr pa~ãu Os pr<t
lH'iPlal'ios, Se o emprcgal', por xl'lllpln,1'1ll comprar ap"lices; a di\' ida pn!llic'a rondada,
se(:lInclo o sru aclUdl valor, lucrará um premiu na I a7.ãll de qllillZC por cento (qll.lsi) d"
L<lpilal que nella' displ'll(ll'l', scm cornllld(, ('slar suj"ito an mrnol' lribllto, qoer 'cd" I:
estl' cajJilal assim cmprl'!(iHlo, qn 'I' s'lhr,' os jllro~ tlas apoli(:cs: C por is'o t"m neou·
tecido CIU1! rliv"I'SOS proprit'wriU'< desw ciciatlc tPllhün \('Illliclo preclios para ellllH'Cl'ar
o \'alor tl~lIes CID allolil'l's da divida publica fundada.

Se o t'l1Jprl'gar 1'111 dr!~cul1tal' Il'tras, 011 rrn di/r dil!lll'ir <l j'.ro, rt~~ollicni 11m Incro
que no aclllal eslaefo tia pr.I!;,1 dr. !lia ,Ir' J'III1'in.t 113.. PÓlio: 1'1' '"I1l~II(l'; a viII II' e ql alltl
1101' C1'1110, tamill!1Il sem pagar lrillll(" al~uln, Oll d" dil,; c.tp:liIl, 011 do~ lncros, Final
Inl'nte RI! O elll[ll'('gar 1)11 cllmmrrc:i", sell!pl'l~ ha dI! tirar illtl'l'l'sses 11I11ilO ,1'1WI'Í'Il'I'S li
!JCjIlPllcs fJIII! 0-; llrollrÍl'larins llerCl!IlC111 do SI!lI r.allillJI illllnrlisarlll, 1\: incipalllll'nt ,
porque Os dÍlf'rRos direito, d,' illlpnl'\lIç~o Cl'xprlrlll<::'fl. uii-> siio \'erdadriranwn!l' P)~OS
pelo COIllIYJrrciallte, o III1.tI all:;nW!lWlltlo a illlporlanda d.-lles no \'alur r!,ls ('Ollsas {JI'c
vende, recebe por COI :r';,:nil1le elos 'clIlIpral[.Il't'" '''JllÍilo 'I"e pagou para o ESlado ;
desta fórma os mesm IS tribulOs i1llp..,tus nu CIlIllIllI!I'eio" 1'11110 ri;;IIlllSaml'lltc pago'
pelos COll'lllnirlores, vem florlillltn i. recahir 1:llIlbem SI)Ul'tl os pro lll'icl ill'ios ; os qUal"

c!psla fllaneira além (Ie pagarem O~ St:'IS Irl'l)prios lI'juntos, ainda con,;(),l't;'U p,lra o'
alheios. 'l'l'm p'"h 05 lpp}j,~all'e, tr<,zidO' a c\'i'kll':b '1'1~ Ht'~ :lo ,I cl,I"sc ,)' 'i'III!5;,1

1íi
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, ;i\'i:O (\,' na :ilO, kJ:. croar um \u /Ir !la rorh,rliçiill da marlllha, Ínte;·
1:;III,'llln 11I1YO,parn e!lf', e nprnveilólll lo o di(l festiro UOS SCIIS annns, rnl111~

<1:)'1 \'!ILllir:.lr (l c1,Jcn:lo d,~ 13 de l\Iain, 1I01l1citndo o inféll1le D, P~dro

enrlo:;. ü!lflirtlltle·gClJera\ da I1lurilJllU de bucrrn porluguew, com

'hlh ",~::rD\aC!l l1a di~:l'ihll;,.:ill clo< illlPOSIO", c jlllg~1l portanto qlll' lllCl"I'crm ser allE:n
I!i,l,,< 1'111 <"II I:mita I,) ,wdi!l,', d" ~"n'lJl itllí\i~dll~ ue pa~al'l'm <!I'rima allllll 1do- M:US

1",,'d10", IJII' C\llli 11J"~:IIIl< "1:,:up5 ; pedidll 'III" os slIppliCiIIl!pS .ills1ilkiio ufio sÓll1rnic
f "IIU a., r.lZ-)~I~ ~llr;H"t 'III'" j', 1"\'5" r.. ;tO~,t:l';! l;unJO ainda rOil)' outrils luai:, pal'tieulare
:' 1';1<- r,"'Il"ilo. (: I rihllt,) Cl.1 d"r.illla 011: pr !lio' ul'han"5 l'ilahl'll'cillo I'l'I,) ai l'itrá de
:. d': SI't.'m!JnJ d.' 1G'11 1':11':' aCII'lil' ás l'xtrolmhllaria< lléslll'zas da glll'l'I'a, quc O reino
tf, ""J'lII': II t",·" c'ml a !1"~r>anh~, nlilll ele ~llilt:lllar n rl'V(llll(;fiu, 11';(: ('\1'\',111 lo acr
1111'''11 J .. I"~ I ,,~ l\r,\l;~ln-:~, prod'lIll,lIl. Sf'g'Ulld,l \1'7. a illc!"IH'll(lcud.. dal]u~lIc reino, e
~I"l S,'p(lril~::i,' d,' IIp~panha; U1') C,,'iI ~o prillcipio lilllçatlo I'm Cjllalllia Ll',:\a, lllilS aug
1111~l)la':i1 lIlI r!:.llillllia '('~ul\d,) a5 1l'l'P-si,I,ldp: /lu Estado: rlll o allllO UI' 16ú5 l!'udo-se
)"'CI)IIIJ":idn'l1'; 1lI,11t-'.. qlle I 1I11:i1'fiC) cl" il\C"rlcz~ fl"~lc Iri111110, foi rulào fixado lia r'lzão
ri: ',:m por d.'7. (<\11 d,'z 1'0)' (','nllli, e 1'111 28 de 1\1 ril dc' W!l6 dl'u-sc-Ib. 11111 rt-gimenlo.
I I:i'f'i' P";~ ci.rl'a r,'~iil d~ 23 d,' I\f'l.(-JlIl!ro ri' 1701 fui rc'Cll17.ido a I]llalro II meio por
';"llltl, I' s"g"'lilll"n7"llIf', I,ra cl,'\'ntlll .1 c1l'z por C"lItll, ora outru \C7. rNluzido ii l]lIal,ro
l' I1ll'ill por C"III'I, SI'tillll,h as n,'cI'ssidarl(os do ESlado, olllalvl'7. :I'i:: II li ti o as Ill'ce,:sitlaclcs
d;, 1'\)'1": ,'hl 'III" I'm t 762 sl'udo oulra \'I'Z elcvado a dez por 1:1'1110, nesle pé licou
t:~·s/lt· ~s,a ppo('a.

fldo~ ;tI':lr:í: d' 27 de ,lunilo' ti , 180" C 7 tle Jnnho de 1809, foi lamhelll 'stalJclc
rill" llrl nrn,i1 CiI" ill1pO~lf', porl:all~a das I'xlruorclinarias dC~j1P':l;ilS da ~lll'.rra qnc llCS~l)

I 'l\1pV ""1'111;:31 ~1I"t'·IJl.tVa (,mira li Fralll;a: <lcabnda il'l""lIa gnr.rra o II ihlllll pt'!'ma
.'e;,'1I cid IIlp'lIli1 r,\rnw, l,orqllolllO, lI,lCI1I1'IIe tempo de tk~I)Olis.IIO, c dc dl'lapicJ'lçào,os
rril)lIlu~ IIl1la "'Z lançolllos, 1J11I1l:<l mais Se 1l:1';f1I1aviio, nelll ailldu ch'pois de c s,ar a
faa,,), P01'qll(; lilli:iiil. ido e),i~idrl~, ~las u,~jnr l!leSIIlO lIaCJu'lla éru das- ()Jlprcs~iics c
'I,llcll~j,l't. a c~a qll'~ Ilra IlaililarlJ pelo pro!'1 i"lari Ir c"a /,Ivon'dda nu l<lllçamenlo ria
d~dmn, r. os inll'lHjpnl,!, por ('ljnit1ndc, e por sl'.r (llliungo CO:11I1I1I', calcula'50 a clpcima
1"-51,' ca-1I Il<l raz,io cJe lI,na ll1 'Iade d,) m nor I't'ndimcnlo IHOVill'el da casa, como quc
11:11 I.. de <I1l;t1l1la Sllrlc COIl:;'~I'I'<lr <:m hpnc(jciu do propril'h.rio, qllc II fi II rpcolhio os
I wli'"l'lI1l.h da sua ;;a.,:I I'.IIl razão de habita-lu, o primilil'o calculo de (Jllalro e l1Ieio,
\,1'01 o'n III.
. i1,lj" qll!: o~ c1alll1Yrcs ri" povo chl'gntl all\ al)s olll'idos rlaqnclles qn porl'. colha 11 lIe
111",1110 O ~l)l't'rnfl(lr a 1:(\ndi~1íO cl1/s I'ropl'íClarios é ICld,1I iiI 1lll'1l0S allPIHlifla Os collec
1')l'ps d,1 li<'cillli'. in-li'l'IlSSildl1s por cl1llv.~ni('!I;;iil prOI)!'l,) I'llllJUC avullc cs-Ia parle das
,rndil' .I., ";,1.1111). al'bitrão eJles m~Sltrn5 ii clccima elas casas ('m fpl' Itahil~o,cus dflUO~"

:·1 ra7,ilo rio III;dor alugwol C('I~ 1'01' .~lIas se p,)dcl'ia ohler. muilas \'1'1.(' COlll lima enor
1;!lfl,trJo' 1,'\, c t:io 1-;t'<l1li\I' e.\ccss"" qlle é evidcnte que as casas 1l1l.O "alem o alu"llcl ur
hil"",ln p.tl'a ~l'nir (h: c'lltulo ao lrihlllCl,

l"ull1 lill uPP;"'SS;;o I' l'il);('llcin qll!~I'I'1l1 colt(}nC-lilr OS colleclol'l's C<JIII fi an. 6" da Jpi
d,' 27 d,' :\;';111'111 <l(~ 1 :.lO; l11a~ as h'i~ clerem Sl'IIlP:'c' 51lr enlt'ndic1.ls Cl1l l'!rl11llS Itabcis.
d.' "". <l disl'l}si<,:fio de qualqucr paril~l'ilph cldlas cc hl'renle COHI as dispO~it;üCR cios
".1 lU' pJl'i1r:r,.p I'IS all!<:ccd"ulI'S 0:1 sllh;iI',/IlPlllb mi" purles C,~sl'lIciue que: COIISlilUCl1I
ri «'II ':~pi,'il\l (esla é ii phrasl~ c].)S a\rar;ls de {l) de Fcvertiro de 176G,e ~3 dI'. Fevcrciro
([., 1.771) : ora n llIencil)lladlJ arl. 6° c1.\q IIPllu I"i, pllSIO qUl' concebido 'lU ICl'1110S lIluilfl
~,rcchl)" t"tI" \ ia 11I'Il' Utlloris~ a l'r"lico dos C"lIeclôr s d"l>lo cúrlc l:alclllnrl'lll as de
<1111,1" clu~ C:I. a' ltilbilildilS pm' selh I(O!lOS, nJ ra7.:í1 do m,dol' aluglll.'1 prol:l\el; roi'
'/;1': "lia 113~ dC"'l'luinúu lanlO, I' por issu Ih:li~ril,hl'r clIlC'ndirla ~ c~le I'cspl~il(}, de ma
h,';ra Illill, r,I\'Man'l, flui, qne o a:\'Ilrá UI' 15 dI' Jalho de 1755 exprr~salllentl~ declara,
',III' ii in:,-III" '11':ia ri,,:; 11'i. 1I1nil0 BuprO<1I aos cid'1Ilii IS,'\ 5l'lnllrr. alltl'ia cla illll'llI.;ão do
I.:;;i. 'a.!II,·; lll'm aqndic ~i)(lnlado arl. 6" da lei d~ '27 ele :\gO,lcl de 1830 aulorisa uos
""JIII:I:wrl'~ pa •., fdl,l;rl'm niJ caso C')!Ilrorcrriclo o arhilrlllll Ill!) eHeR nlCSIllOS, \lor issO
q:E Cu,Il,';J1 d,l~U l' cu il \n,mtlo (J io'Jredllv·url. 6" COIlI () ar , 7" <l<l 1J)e~rna !tli,·bcm S~
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tOl1116 (IS allrihtli~(It's c iilt\Cp(}ndl~nr;i;l, l'IlHO (l :.llíl n~nl !"p 5 ", ,:;,

itllcrpositjii0 de Ilellhll n:1 oulra iluloridad' qu.} ii SIlU \,~ d,{:fu du L/u !I).

----------_._---_.---._-_._- -

<: Ilhl'Ol qUI! nu (;a:o dI: oi,o pod"1" o r:ol!c'cIOI", ~omhill, ·,c COIll Ü P' ')111 !t'lõll iII '"' ",' 
\,lIlu "lo 'IIII~UI~I I'l'II1õ1n'I, d~vI~ \,(lIlJ/,rlllll\'ttl'I'~I! croll1 ,'~l(l 1'111 Ü,/)Illl" '1"1' "~l,,,j,ldl

d.drJ1l~IIIr. (l «l'iJitrp.lIl, I"c~la:Jdo ;dllda lalllo ao 1'011.,.:101' I'UnI') ;IU , ..U. '·I;,d". tJ dl\'l'j,'1

dr 1'I'r1«mal'l'\n judicia f ll1cu\I' ~onll'il .111111'11,' ill'iJil ril I1JP II lo.
,\p"7.al" lie SI'I" tão oh\'ia c r:ldl a iUI\'llil-lcllda dus h'IlIblado,' al'iil!o~ (~a ;1'( de' '.!'j. 'l

i\l;(lSIO dc '1800, IlIdalia olllla cuu ... pr'lllrão us culll'doll'~ eh',iiI I/),t'·, '"'('!!;;IlId"""
a aUlllridade dc arl,ilrarelll (1lIes m("II1O, o'alllglH'l /,'01;1\1')' as I'a .. ' h.dtÍl'HI;" 1',,,'
.~I~U~ propl'iclarius. r \I";m lli~so <'XI'IClliio c I') alllUlidi1d" l'Oill IIll1a di' pi"dall', j l.lli'·
li~a, e oPllrc:~ãll sem Iimill's: \·,'rdild .. I' '\III' adiada il'i ! ,,' ~' 'j" l' ~, <"I;,jll'it-cI li "ltl
r~t,;lIrSn Jlilra e~l,~ ca$(l; 11la~ O n'cllr~() é de =11~t1lUa • Ull,~ illu. ui iu. PlJltl'Uo a~ (~ ..·... pt·.' .. ~

~ (I'w uhl'i~:'l ~iif) n'''lIlarlH(lnh~ S,lIpt'r10'-"'" ti diO'I't"t'IH>] qtu: \) ('rui·rot"ouiu : 'l'i.t1:t:tll (

;1!C'1I1<;:lria 110 ill'hilraulI'1I1 .. ti .. lrihlllo; c i,tIl j""10 a,lIda r"m ,I ilu "ri'" a Ib ,I". h;, ..
C com (l dC'l~iu de Ilio l\"i1har ill"lIi~o~ 110 al:III,,: 1',lod" r1a~ r"II"I~ PUI'd"'I' : fai " ','
u propl il:larill npprillli<lo I' ,,:xalill I cio ~1;l1e<:ll.r .. 01 '1,1 l'lll ,i" IICII'. II<,j." \"TI,III".

O~ 1)rIIIHÍl'lariO'l a (',;It' II', pl·jlO ~ào allllla mili~ oppl'illlidos do 'iU • 1'I';i.) 110 I' I1lp" "1.1
ljUI' o POVQ pal'l~el! que 'ó ('xi~lia P;u'« ~I'r oppdlllll1o; CIIIJU "'lll!,re h'II:;1 ,', 111' 11'1'1,,< ,1 I
ti [avol' 110 lall~'al1l1'tIlil da dcdllla Sl.I're aqlll'lIa ta,a qlll~ 1-' ii lI:tI.ilil'::' jll':O 1I~,1I," 1'1'
priclal'io; mili arl\lalllH'lIle iJl'UlIlcC~ mui lo llt'lo <:,llIlral'ill, I~ \~111 llS P '(I pl'il' t,t1 lli' ,I
paS«1' tis II'7.C' rtIaiol'\'s d.. r;i1l1:l< (pr<.purdlll\•.IIl1l'IIIt') dil~ ,UilS I'''. a~ 1(1'" flll'~ 1I\,~t'l,;i ••
<lO lfll~ ill(lll'llilS flllI' alul:fio; pnl qu., III'sla~, elll'~ 1"t'p"1111 II :t11l,,1Il'i ~',Illi) U·,d"lll,·,,
J,:1I11(lu O cSl;1I10 Cllrrellll~ du'l 1I<·!i'·dll~. I}U ailldil ~I'!;UlltI/) .1 ~lIil IUIII<l!i,', 111 \i1 '1 111' "I'I
por 11111 preçll IIlCIIOr <lo lJlIC lllllro IlIé podl" iIi" oill." j e naqlle!!!\< li ,.1";;11' I P;II·(
,rnir dl~ c.oIculn ii lril/llltl ti i1rhill'i'dll pl'lll' cllik.:llll'l" ~1'~IlIIlI~ a 'tlil jlrllplll1 l: 'IH'"
lIiell':ia, e Jlor I"Jlllllr" al~ullllI~ ""1,'~ S '~lIlldu a' nlr,'iç0"ti d., 'ulOr v'l Ud,U, d.' [vi 1;,·
<1"' os pl'(lpriet;lrio~, q\ll: nlu~ill"l" o' seu< pr'l.II!H lé ,I a f"(:,,ld "h' (h~ arhitrar-II,,·,
o ;oIl1~lIel, t'nl'OI('ct'l1llo aO i1111l\'aol')I·t!1l1ll \ll'l'juiZo d" iml~Os\(ld,1 dédllJ" 1.1\[:'1 i" [11:1'1\ .. '
clh~s l1leSllIOS O~ hnl.lilüo llfiu l'"d<'1l1 ral·lIrec.'r-.1' a si IIH",m" , ncm "i" f,I'ur"l:idll' Ih· .. ,
mllr.ClOr, a clljo iIlWrcs~(: '«rllllri') linl', <'SIÚO nl'S/I~ e,'so slljeilll';..\;:01'.\ pa~'''illl', 1

dClllr)llslrilr mais c~lri('.la e f:-isallll'mclll,' il Illl'Il0S jll.'ilil;a elll II"e "~I':\I;:,' dlls 1'1',111' ..' .
lal'ios 11ecilllil das SlIi\S Cilsa., C1llando por ,,1"" 1I\1'SI\IO: habitada", ,h UI'Plio:ill1!"~ 1,1:
i' r.xpõr, que, ~cg"lldo o~ lCll'IllOS r.1l) que Q~llí I'o<!c,'hidll () rq(fIIl"1I1o ,\" \l d,' \Iai', ,,;'
i65!J, espcdahllelllc 110 § li, o illlpu'!1I dil tleeilll,l tios pl'(,tli,,~ ll!'h,llIO~ Iv; l i~(" I)·a
IlIelllc lallçi1r1n soilrl' os 1'\'lldimcl1lOs <I~II.,s. 11"1' IIS lJI'opri''Iari',· "l1i'<:lila'III''';'' '11.' .

h~,~ '1Il, C tauto a~.'ill1, flue uo sohrcdilo »I'il:1 d.'.lcnll;u:ldl/ 'IIH' I.ill >.l' lalll:" ,h" ;;1\01
'-Js (.;.iI~a'" que tietlrrUl por alu~nl': ol'a, itqlldlns 'lU\' :-iiu hi.ltll.l1!él"; pl·~'.~ Uh'~tl'h

}lrOpriCli1rios, .TI1I dllvilli1 qn' Ilws lir;\,' por ,tIO;:'I!'. I: 1I1l" lI;i" Ih,'s ,,1'\ ",II' , ..r..iilll'·',
10s, c por i., u O II1CIIt:ioll.,rlf) 1'1'l:ulal1ll'I1I0 d'l \1 d.' \;,110 (,. ((;5 I, 'i 11;:11110 .... j ..i
determillou que os (lruprit:lurill'" ~e tll:l:UpaS'1'11I (h .1'''' 1'1 '1Ii" ("''''111 '.!III}:.I<'" ,
pagar llrcill1a. illcor 'CI1 'III UI1I'1 Ifl1ilSi anlínolllíil I'fllll ,I d'·ft'nllil"i~'.io> (, .. " II, " I' II.'
qlll~ ,alIio <l" orhilil Iri1I;i1da pilrll II Iii 111'.• 11111'11 10 ~It"l\~ iIllPU,1 . ,. 'i".1I '1,' ", 1I',"1i:)II''''
los dos propri<'lariu,. i'ó.lt.: (IiljCClar•. 1' il i'III, lflll' U' P' ul'rj,'l;lI i.., h'll!il III'·" a, ." ;, I
l:a 'as, CCllllllll1isi\u l1isso o '·al" .. lk Otll alur;11l'1 qUI: tl'ri,ill d,' Pi'\".,!' (.e IIfifl 111111.1>:', Ui

cm casas proprla,,; c qoe C,III' CCllllolnia Cqllil.,h· a ,11m "'lIuillllllll •• da qlla1I'lll ••1111"
josll lIlente se c:i:;+' a decil1H1. ",as 5l'I':' flor Hlllllra jll'w IP:(' II' l'1I:lllJ;iIJ " (lif)!,Il"lll
lributos l1ãu "illte'I1IC rios Sllll~ rOIl<li1l11'1l10' I: Illl; (I~ r/llllo alllda (\II~ ,,,a,, I·O.II('lIli'I>, ~

,;c 11111 p,J' Ipricl:ll'1" liaiJilall(\n lia ~1I11 ca'il, .'lIlrl'l: 1'''lil " lucro l'l"":II,l<' di) lI'tI:r""'~

~.1l11ll) hi) de rJl'Cl('lIdl'J"~C lflll' t"!I; ilH"'" rc:saull', (·quil.llc li \I1l' n' \(11:\11''';'', <.lI:i.,JI,·

c1illdfl-sl' !I1'sla fÓl'lna ti!'"' ideas Ião di"illl'las, COII'O dillllll'll~hn"lIl" "PI u~I"s 1/0,') .\
011\ ra, ti Ilill" siio Incro c 11Il:rll 1·(·"":1I.1"? ou r"llllitlll'IIIIl, I' prit a .ii" ti.: I""dl' '" (,)" I
em i)r~l!m"Il'o til' ,lill'i,.I:1l1 ~ pó,lr [al,er «illdil lllllis ~illi"a!~ ""pn'jos <l,uil' la ..!:j '\ :,1
fluC os. \Iflplklllli "km 11I,.\"lIilin; aljul'l!l' c.ioladft'} (lUI' 1\'lId" l'l'mli'"1l lo' t'll'''·I,l .. .;
pu!' ÜI<lllSl. j,1, i)CIl', Ihl ~1l1pr('t;o, lUd"da \!~t:l ,l lU~l' l<' lia ';'~il ; , ' 'lI "li "'1, c __\



li \il.g f .1:;~im rreado (' ['fovitlo em pessulI t~o eleVlldll, lrouxe complica
(:ões ,flnlre o allllironle-general, e o ministro da mül'inlw c ultramar (1) e

hahir;l com ~I'II pai, 011 parrlltc, ~I'm Ifln'irla qne ecnno11li~a o ,,;:101' ue 11m aln~nel

l'OP'JI'(;iOllal ,I SI'. clltldi.;ão c aos 5t'IIS IIItios: aC('l'e~cl'ntln qne esta economia não
';oll~litl!c 11m Incro "I'~~allt(' com" a l'cOIlOlllia prl'll'ntlida ,dos prlJprictarios CJUI' hubilão
1.0~ S('IIS pr tlios. Ora ~~ria juslü qlle dI' IIIll cidillWo. nils SllppOStas circulIIstilncia ,~e

l'AiKis~e UUI Iribllln na n1zãn dI! (It'z por crnlll do Hlugurl que rUe ccolJomisa'a?!
:,<illf:ur!n o SIl.tl'ular<í; I' Cllm ludo tal é a i1lação qne pó"" IIt'ril'ar-se lIH prrmissa de
<jlle lima <:":OllOllliH (aillelH sendo jnlltam'ntl~ Incro I:e,santl') eqllhHle Hum rendimento
effl'clÍ\O, da qUill por COII:I'l;lIillle póde com jlhliça ('xigir-su 1I1lllrilJulO. Em presença
das con~idcraçü('sdeduzidas, julgão os slIpp!icaules ter f"ito e"idt'nle qne o, propl'il~·

taríos S~o ~ c.las"~ ele ddadãos mais pl'lljudicillla na dislribuição dos impu, tos; que
injuslillllf'U1P se lhes "xi{J;I' declma das suas ca as por ellr:j mr mos hahitadas i e que a
f rlila lwla .qual ;,lcluülml'nle lhes é lan ado esa' imposto, l'nlt ega os propri, la rios ao
Jil'l'.e illlJilrio t' ii t)flpr.es~ão do, t:olleC10rp.s. Os supplic;,ntes prcl'!lldl'llI portanto quP.
v~ pl'Opl ip.I~1 ios Ih:SW dlladt', sej,io allhiados dr pagarem dl'l:Íma da, Slm~ casas que
dles mesmos orcuparcllI: ~ 'Ia prl'lt'llção aiém d,' s I' de I't'cunhrcida ju liça, pt'las
razões que ficâo exro:las,é l<lIubl'm muilo Iilllitada: o (!I'/oorimrnlo (Iella não produzirá
,Imil rlÍlninllit;ão lal 110 l'l'ndil1l1~nlo das tlllcima•• '1ue e (aç.a :rn, ivl'l, c sCl'á pl'l~ maiol'
llarle I'm hl'lll'licio dt' I:ÍlhIlJ~OS pobr s. porCJne lia l1esl~ rÕl'W mllillls propl'Íctarios
'III' 11110 po~su ll1 (JII~rQ pl'l'diO, além daq lellc' cn. que IJabilão, allqlllrido á força de
('Wn;;llIiHS, fo muitas "ClI" ue priVil(;ÕCS i \lf)i~ que acareia, 'xorhilante preço dos
alllguercs, f,IZ qu<: cada III) suba os d'rradl'iros sael iliciOl' rara ler uma ca, a ue seu:
.'Slu' propl'i 'I,II'IOS não Jlodem ser ha\'idos como riclls, para pagarem Irihutos, pol'qne
,I riljlil'za é lima id a rOl1lparati\'a, como j.i fica dil~l, e de c 'H t;alculada lia l'i1zflo
('QllIlHlsla da c'(ln:;IUl1leração dilH riqlH'zils "1)1111ll só illtlil'idllo: e lodil\ia SPlií plÍnci
pahn\'U1C "n~ h\'llI'fjC:1) dcslc~ pt'uprielarios qne recahirií a I,,'o"idrucia e dt'f"riml'nto
,(111I~ o~ snppIÍl;,'n"~s implorflo, porqnallto os propl'i~tarios CJue o forem de mais dI' Ilue
!ln) pl('dio, Ofitl IlOdl:ndo I'lIes lIlesmos o\:cupar Re llfio 11m, não dt'ixáliio pOl'lanlO ele
eOUCllrl'l~r pllr ('st\~ 1,1([ para as cl!:spezas tio Eswdo; c por cOII,I'gniol(' a prelrnçfio dos
f;IIpplicaule~ ll'm em vi. Ia pril1cijlil\melltc O beneficio daquellcs que lião silo dcos. Os
õl1pplicillllco; p"is l'l:slwiLO,a e suhlllissameute

i'. a I'sla i1nj,:uslil assl'rnhlé.1 I"~islalivil haja de tomar em consideração esla rcpre
1l.~lll:lçãv. e juslü supplica, deferindo-a favoravelnlC'llte.-E. n. 1\1.

(!) Os do~nnlt'ntn:, 'Ine aqni ,'ão lran, criptos, são a~ corl'C'sponc1encias originars, e
p"las quat'S \','l'ii o jeitor n CIlIlf1icIO ele '1Illoridade que hou.e enlre o infante almiranle
gl'jll,'ral. l~ o IllÍlIislJ'O vbclJlldc de Anildiu.

~;;~'Hon. -Logo qlle V.• , I l'ill ol'dl'11ou, qne me cntr11desRc com o vi~conde Ile I\na
di,l, alilll Iii' prt'\'I~nir llldilS a~ dls l'Il~ÕC'~, qne podes~clll Sl1s,:ililr-~l' d~ fl1ll1rO rnlre
a Illinlla /'l'lnrlk~'1 l~ daqlll'lIe secl'l'lario III: E~l"clo, julguei, ql1c uão podia hdvcr-me
rl,m llllc unis ~elJl'I'I),all)l'nll', rio que I'nrilrregôlntlo-o ,Ie lraçilr ,'lIe mrsmo a linha
lh"uurcalOl'ia dao; d",IS jUlb.,Ii~õc~; e por tanlO mandc'i, que o lIleu gnarda roupa (\ isto
Iii" 1('1'; inda I1IIl pl'lljlrio ~"t:rclilril)) lhe e, cre\e~se ueSI sl'utido.

Qual lNis f," a lIIinllil I' 'Irilllll"lôl, quauclrl, por p,lrle elo mesmo Sl'CI;elario, me apre
!;elllf)1l I) dilO ;:;t1c11'c1i1 I'IJUIM 1I1)la minula de cana !'l'gia, no lOt:allle a I'sle Ião I-:Iave
IJI'glll:ill, ;dljrll:,llld", q<l!! lÍnlli! já Oblido a real aPllrll\açiio, pó~11\ V. A. BI'al suppOr,
Jr;hh,lalldl\--;I~ IllllIlICllI;lIll'alll"IlW ás n]inllils cil'Cllll1slancias, e fazendo a cOlllparação
;1 ,illl di) 1l)"H prl)l;(dlilll'" lo com o do seCI'\'tal io, como d (I"" c~le prdticou com

,iJ'J'"'II'~ il"~ tl,'\~r,' plôlllc;lr. ~e h"ll} c \"rdad"iranwnle pl'ocnrassc conCOl'lcr da sua
I.}:(", \,:J ii .~l' '!!"'jwilr ôI t:O/ldliaçãtl IlIillPlada por V. A, II!'''!.

C":lI elr.dlO \ sll' .I'U,'larll. di! Eslarlo, dando-se por ncarrl';:;atlo de lima commi!;são
:j;, ill'II"I'I<lIII", I' rl'll', laUllll'l'sjll\ito me dizia, em v 'Z de procurar Irillll-Ia rOmi!;IJ, que
I;:'J !iill);, (" "Ii,I'lo pur lIH)'l 1;,1' lua leir,l, parti depois h:I'arllJos illl1UOS á soberalla pre-
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pelo que o prinripe regente, por elperiencia, conliecendo que convinha
dcmaWlr as jurisdic(;ões, assim o d<:t~rminou em proveito do serviço
real.

O visconde de Anadia, se achol} tão embaraç:tdo no exercieio do seu
mini lerio, e os conflicl\ls de autoridade, Corão tão serios, que escre"eu
:l D. Femalldo Jo é de Portugal, peclinJo ti SUB deniÍssão do lugar de
ministro e secretario de Estado dos negocios da marinha c ultramar.

O prioc'.ipe regeute i.lmava extremosamcute 11 esle soLril1ho, bem como

ftrllça de ,r, A. I\eal os artigo, rOl que concordas. rOlOS, afim dc os slIbmplIermos â
sabia I~ tiprema approraçilo d' V. fi, lIeal, e aqlll'lIl's. em que discordassemos, para
'1'10' Y. A.lleal hOllvI's:e dr drddil', I:omu bem qllizl'ssl'; pnoferio anlicipar-se-me eslra
Ilham(,flt~ p'l'allte V. A. flt:al. c 'olulnzir t'm certo modo a sua rp~ia apprOl'ação, ao
I'Xln:'IIU de po,lel' pare 'l'I' orprl'ndida, pois a dl'c1ara existente t'1I1 cansa Ião illteres
. ante•. I'm qIIC a pane mais inlclessada e rl'preSenlaute trilha sido om ida com açllelfa
anlPriui'idadf', qlle de jusliça lhe compelira, aiuda mesmo quando fusse muilo OI~nos

dignu da real CUllsidrraçfio.
Nf.'SI('S termos clllllprp me pl'Ol('slar respllilosamPllle prranle V. A. I\l'al por todos

o, IlII'US direilo', passandu c(lnse;:lIinIPllwlIll~ a rPl'resl'lItilr com Ioda a ~ubmis ão e
acalill1Wllto, quI' sl'mprl' live pai ii com a solJl'r•• l1a prssna de V. A. 1I,'al.

Pela minha uplnifiu, cumhinada com ii du mooll l1liljOl'·gl'lI('ral, t' a dos mrlls almiran
(Ps, "I/IISUllndl,s sl'panll.'Illr.lltl', á vista do der.rI'lo da millha 1I0ml'aç~o, faz-sc indis
pl'nsa\l'hllCllle 11I'cl.ssario, pilra hl'm do n'al :erviço da marinha, e para a pI ecisa
1Il;1I1l1[~nç40 do rCill deCI'l'lO, quc M' dl'elill'e dil lIIilllla cOl11lJ1'tellciu na marinha real c
lia OlprcillIle toda a autol'illadt', IJIII' niill rôr iII I'purall'l da soberania, e não uma all
loridalh', IJIII', srndo realml'nle illft'rior ('m all!uns arli~(ls ás dos sil1lplices capitães-ge
ncral's da lllal inha hespallholil, t~ á reullino dil do Ilnsso almirilntado com ii da 1I0ssa
juntil dil fazl'lula, cOllstituiria publ!callll'nll' lI1/til"cl, que a ella se reslrin/(is.,e a dr. 11m
pOslO. d('c1arado lilu t'l!1iuenll',l(uC deve ser inill'ceS il'l'l a Ioda a casta de l1Ierecimrnlos.

Aléll1 do qllr, cllmpn', qlle, pilra I'sla illllOrida(.h~ pr)ller obrar pclo modo mais cou
ducenl~ ao UCII1 do Estadn, e SCIII conOiclu algum com a secretaria, fiqll(,ln ambas res
JlcI~liI'aml'llle iuel(·p~l}(kutcs. e dc' lodl\ St:pal'ildas, uniudo-sr os ilrchivos da secretaria
do almil'anlC-grneral al\s ,Ia secretaria de Eswdo (na fôrma do coslnllJf: Jlrallcüelo cons
IiIUh:nkl\te em todos os casos sPlllelhalJles) logo que l'sla secre:lal'ia dl'va tornar a ter
uos negocios da marinha alJlll'lIa inOIlI'I11'ia, que li limalllcnle cxercia com tanto apro
vcilamenlO, quanlu V. 1\. np.al meSlllll Pl't:sl'llciou e 1l0'ou.

Ilo cnlltrario rl'sultilráõ cl\n~c'll,ellcias, pl'las qual's Ilao ouso rf'sponder, mas só sim
I'dl':Clil', pCI'UllIc V. 1\. RI~ill, que se dle~a a prnCIl"ill', com c·pp.do:os prelexlo , ligaI'
o illfilnle a:mirante-;{rnel ai a pal'ticipaçiit's c obri~açÕl'S laes, quat's IIlfnca se exigirão
do llIareclwps-g.'IH'raes do ,'x.'rdlo, l:lImo se dl'prl'lll~llde da sobl'erlila millula da carla
regia, no artigo, bem 1l0taq·l, da cllmlllunicaçãu dc' lJ\larto'I-~rlwral, com II, eCl'ctaria
III'. Eslado; d~\"'nelo elllfim ol)M'n'ar, que não se pôde pl'opôr argucia mais escolaslica,
Jlill'a illudil' a falia dI' illlrl'pnsiçflo rutn' a re'al pl'swa de V. A.lIcal, e a minha, do qne
propõr-se C!lUI elfl'ilo, que dc IlIdo I'onlll'ça a secrelaria, n~o anlPs, mas sim depois
de ser por mim apl'esclIl.,do ii V. 1\. I\<:al, pUis lal é o pOUII', a que se pôdc considerar
rpa1mcule rlirigida a proposla cio secrt-wl'io d., Eswdo.

Em Jnglall:lT't eslilflPm dislinctilnlf'utl' dema' cada a jlfrisdicção do mar,r ii da terra,
Hl'rn que a Illannlta inglrza tPllha dO'l'ahirlo cunsidt'!'<,,<'huente pOl' 111Il lIlutilo tão in
f1l1euh:, quanlo ClllllpH' fl'le II s"ja ii ,'xisto'lIeja daquI'lIa j\lrisdl(:~'ãtl, confiada ii IIl11a
autoridade, SIlCCI'S:llril d" :;rallll,- alnl1r~nl<-; posto c,te, com 1/111'111 adn ille e!ft'cliva
olllpilrill;ão o anunllciadu p~lo del'rt' o da I linliu lJonH'aç~l) "xiblindu ali~s gra\'i:~il1las

r11(fl'relll;a~ eutre a aurihniçüe·; d -lIe I ii: que del'él iüo conliar-se-me, se fos.,e elTecti
.yalll"Ull: approvildn a nl;nllla da carta I',",\ia.

!"t'hz.meUlt exisle na CilpilaJ um ~iallue homem ue mar, Ilue, soOl'csahindo entre 01



\l foinllil D. àlario l, o flual linha destinnrlo para mnrido UI: 5U:! filha 0,_
MHia Therezll, cujo ca-amonlo se cITecllloll, 'OnJO iluialltü COlltlll't'jll(l:;.

Na aJminislraç;io sllprerna da Illurinha P0rlllgIlCZ;l, o inl'alltn D, P('clro
Carlos, cnidou em augnwntul' () ur cual de rnl1rinha, I~ prl'p<lra-11I pilra o
fins do seu in titlllo. ClIidoll provt:-Io de lIIJtiniras lJ 100nl:I-lo COll\l'lIi~li

temente, porém i11110rtc nào lhe pprmillio, por tir,l-lo ue 1'lItro IIS \'j"os I.. )

dia 26 do ~Iaio de 181g, Logo flue tnmoll a supremo adlllilli~lraç,ill da
marinha, ü sua primeiru iUé3 fui, dirigir-so ao dc:embillgadol' e juiz COll-

da mais rcsprila\'cl rnJriul1a 110 1IIlil'~rSfl, n~o a-pira a srr nl'l11 nosso [{r;)l1d~ alrniraI.(t',
urlll nosso s'~relario de ESlado: perlllitla-nH'. pois, V. ,\.1:(,,,1, 'I"I! ('111'11,'1"'111111.1-'1),

como ;uJwlllr, qlll' melhor plldcr;í i!lforll101l' ii V. c\. [I 'aI sobrll a ;Pllol ithdl'. 11'11' ,1."'0
ter, <' sohre o ll1odo dl~ "xl~rr:li,I.1 lIlili~ adl"J:lüdcJ, p,lIa ql\e I;UIlI \'Ifl'ilu plbSl (lJlultlzi.
a lIossa marillll.l :11) rslalto ll1ai~ f1orf'~(·elllr.

Tal's s.io o; 1111'11.0; VOlOS: L', prorel'ÍlIl!u-lls, se indillil profUlldallWlllP, " com ii maio,,'
humildado', perante Y. :\. IIl'al, li sell mais slIhmisso SOhrlllllll, com dl:I'~r I; l/1aor d.' .
1illlo, qUI: l'espeitoSal1l1'lIle beijil as l'f'ars mão~ Ctl: V. 1\, U,·,II.

QuartCI-gl'lIelal, 9 de :-'elcl1Ihro de 18D8.-I'r~Dall CAllt.OS.
1\ cau~a da minlla l'spe/:i,11 uomcaçJo, a Cfll;olidarl,~ da minha IlI'ssna, ;o inadlllbsih:

!idade ela hYPolhese dI: ler I'U sido nOIlIl';ulo para rlllprr'~o, cllja \'I'prcsf'lIlaçilo hnu
vesse d,: dimilluir aquella, qne pela minha qllalidadl~ n1l' C;Ul11pr-tiil, a ina('c:I"sibilidadl~

du mell p0510, rclalivanll'I:It: a quarsqul'r CHilros nllH'I'I;iIl1CIIIUS, POI' IJlliin ~r;\IIde~

sejao; a falia de inlerposiçiin ,Ie oulra lJlla1qUI'(' illlloridilde enlre mcu tio e miul, a
qual pOI LauJO deve n~o se inlroml'lw(', IIl:m illltes, nem depois da: miuiJa.'i propnsliH',
poj;',se no loelmlea mim,foss' preciso ouvir mai:; al~UelTI,Cllll1pre nüo snppOr OIlIIU tautu
pelo COnc"rllenle ii 1111'11 lifl: ,IS cxprw,sõcs 110 declelo '~III g,'ral, I~ llIuito pal'lit'nlilr
mellte ollde rlil.-enl ludo lfllalllO fór conrernenle e pos, a COIICOI'l'lll' palil o 11)1'1111)1'

UI·Sp.lllpenho da~ 0!.Jn:llIcllciulI'1I1ilS Í!\I;umlJcncias- a minha razJo, II pi,rCl:l'r dus
U1CllS "Imiranles cOllsnllllclos scpar<ldam"lIle, ~ cm segl't't!fl; o Cl'll' lenhll li/h, pelo lo
cantc ao~ grallrl<,s almirantes de Inglall!l'I'a c Fran",I: I! ;)1.\ iI I':\I'CI il'ncia do, pOllCOS
I.II1ZCS do nll'lI goremo: tudo IIlI' COIlUUl ii jlll~r;]r, qllt' llfin pólle j"llcr paz, qnl' Ilfl'l
pÓlle florcoc,~r o scrviç.) d<l lIlarinha, e qlle j6milis correspollfll'ni o poeler t'It'I'Clh'o riu
lIlCU [lIISlo ii 1>nil elev<lção ilppdl'cnte, se n50 conliallr!o-sll-me toda ii ilutoridadc', qlll:

ão (; insepurJvcl da l,OJtlrillllJ, c cotlli;.ndo-s~-r.le com tOlUlnb.tracção da inger.:nda
ua sl;cn;lariil de Eblado.

h:lo ql1C óev:; pcrtencer-1)IC no conccrnelltl~ a 10,101 " marinhil e :II"S I'seolas lo.la a
antoridade, que póde ser dell'gacl<l ptdo soilcrdno, recl'ilcnclo 'i! dir 'l;W111Cllll: as Ol'lh' I~

de,re sobcrano, ordcuando cu ii execllli,io dellil~, \H")\lOlldo lalllbelll llin'c;lalllt'llle lllda~

as reformas 011 regnlamelllos, assim como louas as prou1\1çõl'~. ou dislrillllio:i'ks ri..,
pr(,OIio~ IlIais rdp.\'allles; illlilllnllclO-!IIt.: () mcslIlo solmra:w a~ ,·lIil~ n'aes 1'l'bolIlÇU ,
o~1l1 lodos os respeitos, as qlliH'S emiJora CII II1CSlnn f,ll'ni COllslar au n:spI'cliI'o . ,,\ n'tado
llc r.:slilllo, qmllldo ~e tral1lr dI' lavrar dl'cl'l'ltl~, 1 is e al,'aliÍs, p"ra qlle 1'0111 1'11<'ilO o'
Illilllde 1,lI'rar lia sCl:relaria, aliul de que csta lIf1n pl'!'!:a O~ sells UlJlllil('S 1'\llollHJlenlOs.
jlllgando todal'ia. qllc Ilii() <leve conlillnar a r~r:ebl!-lns (e Iii" gravosos) pelo lor.alll·~

ii IIJII n'gisll'O de palcutc.', qlle llllnl;a !lOIlV(', llcm existc ra~~o. para qlle II haja; I'
convindo nnrallll'nlC 1~1Il qlle pcli\lIlesllla S('CI'l'laria slIb;io iJS ditas palClJll~S ii r'al i.:
"jt-:lJalllra.~INF":'lTE, 01 LMII1,\ NTP.-Gf;N KJ:AL.

Tendo l;oll"idl:raçiio a S\~J' prcciso ur~an'sar o 'lllarlcl.gl'u(' .. al da marillha, I' as pdll
<lipilefi ,ul/cu'idu( 'S de,la J'l'particiiC'. p('I,1 Illoll I'ira l1lids I<lllliljLha i10 nll'll n'id sl'l'liço,
e mais c.olicn'nic ('OHI a exbllllciil d,' 11m posln liil' ,'millf'lIlí', qnillltn r, c c"lllém flllu
M'ja, /l do iIlillirilllt,~-gf'IIl~rill, '1111' flli sl'pidll en'ar pur (kl'l'l'lO (1.' 1;) (10: )Ii:i( do 1:01'

l'cnW anll/l, r:olll:cdcllllo·llil' ualpiissitrla jlll j,di 'I;iio I' aOlo·jliatil' IIns 1Il'~('ciCJ'; 1\i"iI"S,

e 1~1I1 !lido ljlH'llln ii esl';; pótl(~ tli7.cr n'~Jlci:(I: (I '1111' 1'1'50:1 i 1,lz<'r I" \., lIilJlilllS I: ((l1Il

a' c1i1u'ldas. rlUI' ('Ollsl:io do me '111'-' dn:reIO, l1l'lu 1[1<11 c~l~bcled ~c!lIclle l'(l~lO c1cr,,-
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5un'ilLlor da' malas do proyjllcin da Bahin, lInfa lhe dar circlImstanciad'a"
Hillllle inforlnllçõ~ssobre 01l6s; c pelo qnc r~cebou o segllinte officio q'Ué
pela sua im;)Orlallcia, O Irall crCI'omo" que di7. :

SercllissilllO SI~lIhor,-Tel1do onlci\lIIl1(;ntc cm earla de 10 de SetemLw
dele illlllO infl)rmildo a Snll Alleza RC:lI, ludo o que me occorrcll iÍcercll
d:) di:'ect) I ecollolllici\ do~ ccSrtcs das ll1\1deirns, elll virllld'c da ordem, qúc
\',),,:'>n AI"~l.a foi UI I ido mandar-me expedIr em ,li rc'al nome, por José
l>le ';10 de Scixn~ vII5miio r Yasconcolh)s; julgnci ser de llleu del'er, pela'

t1"simo, pJr" ('l)l1fl!ri-lo, COlllO c'ouf.'ri. ao m"lI Illllílo nlllado c prcsado sobrinho, ()
illf,llI II. P,'dl'H ,ar!(ls; lil'i 1'111' IH'm approlilr ii Ilrnposla do lIWSIllO'IllCIl 1lI1lltO
alllHdH c pl'i':;elllo sObrinliO, diri"i,ia flOl' IIIll lado ii Iluir clll 1(11110 dr sr la1l'I1105, \'ir
l,.le' t ~f1ulwrild ,uios, que rari... imas vczcs ,I' t'lICl)l1lriio C'l\l UUI só illtli'icino, c por
"III. o lado a COll'll:,'1' juuto á . nn pessua o' ~UhilILCrnf)S, ele que lll'cessilJ, pnl'il filT.er
c:-t'l:lIlar as ,11"~ onlo'l1s, c.)m a illtc\ligencia e pi estcZil, conducentes ao bom urseOl
jH'1I11O da' a:l~s inclIlllucllciu', que lhe {rllho cIH'a:'I'('gado no tocal1le a toua a llIill'inha
Jlollu~lIe/.a. sllas ":ella,' e Illai:; e!JtabelecilllclllO, a clla rclaliros; a cnjo rcspeito
IUOllll"'" COII1'élll, (]lI", Illcehl'lldo dil'l'clamenl dI! mim loelas c qnacsqllcr ord'l'Il', e
1'1U1\l1l1l!11'1II" lilmb,';u dirt'Clallll'UIC Iodas ii I'l'foI'IIlUs, e lodns o. I'l'gulanwlltos, a~, 1m
rlllno toda, as 1"'()In"t"'e". ' IOdas ilS di. lIibllições dos premio lIlilis relel'antes, c iu
lilll~lId,,-III" 1'11 ii lliinhas l'C'acs resolllções cm lodos estcs respeiws, seja de sn;l COln
Ilt'll'nciu {)1'(!t'lIar a cunse'qucnlc cx('cllçãll de Indo, ,cm inlerposiçilO de outra alguma
I'cs'oa, on allloritladl', como no I'rfCl'ido dccreto fui sl'l'\'iuo :!l!c1al'ar exprl'ssameule.
l'l-In '1ll' IlIe IW;lZ "slnlH'lC'cel', (~ 'um eff 'ilo C',lauelt,ço nllr conselho provisional da
lnill inllOl, rUl'lllado pelos re.'flct:lirus qunira amei ai' '-l;cllcr;n's d,~ maior preClllillcncia,
lIS qua .. s' JIl't'CI~dl'ráli lia urd~lll .[ns suas pül nlo~', prc, idillo~ P. dirigidos pelo .. Imi
1',II'IC, 1~I'IlPl'al,lll'~u Illllito amadu c I'l'r, nd) solJriuho,f1lll' podcrii chamar ao mesmo con
M'lho," lIellc filzcr r(llar (jualqu,'r oml'ial da real "1'111i1da,quc Ilre parccer digno dp ser
rUll'IlIl,Hlo.col1l <,:Ia dhl illCI;ão,"lll('ud,'udo-se,qlll' c le coas.'lho, meramenll' conslIlli vo,
ii I'l:,peito (lo almirõlllll:-gcueral, sc r('uuir;, oluillaria c cxtraordill'driamenle, no lugar
" ol;I;,tsiiío, a::illl WI1l0 pill'iI o:; fillS, que lhe furelll dcsi~llatlo~ 11\'10 mcsmo anuiranle
<! IH'ral, ,',uju P', soa ckvcri, 1'1' prr:sr nlar, dtlranle" 'ua an'eneia d.'sla carilal; hal'cn
,I ·"c porém l'om illl"il'n :nllol'dil1,ll;~O ao mesrn almirallle-~enel'al, P. oh, en'ando o
fi 11\' II II' l'lle Ih f I' ordcuado. uo concel'llrllle a siC l'('I'~1 ante rviço; bem como
Ijl:I'('rão cumprir ,'s snas lJl'llp.ns no 10Citllle il onll o qllalq \1'1', qtll! diga respeito á mn
ill.h I; c é lliÍllll'I lontad', lJu,' o ml'SIlJO 1:011, cll1 logo '1m! nã\) possa ser COIl\'ocado,
Ilrc:it\II!II, ull dll i~ido pl'lll alrniranle-;<cm'ral lome U Jltlmc ck: regio consplho naval,
i: 1111111:1111 lil-Ihl' Il~ir,e C,IS tOlla ii uIlIOlit!iH! dai anligo Caflilii('s-J.;CIH'raes da minha
.Irlllõlllil I'\'al, I' dI) illSjll'l;lOl"'S d:ln.arilll",; h"m com Ikl'cni l:oJnfletir prt'St~111p.Il1C'nlc

,I ~1'cr,'tFi I .lo qllõlrll'H!('ncral (udt) () tjlH' eSll:\C adill'licado (, dó cOllsl'lho do ü!mi
rlHllllo, ex.. 'plt) ii f.1';lura das palC'ull~s, tine !tOl\I'I'rcm de :1'1' pOl' mim as if:l1adas.
I~ plll"jll \ lll'l:tas '\:/,1' ~c tralaráõ qllt'slões. em lJue COlll énha inlel'l'il' a III inião 011
;( prl',l'll(;a llt~ 11111 Illil1islrn lll~,trlll: hci por'hl:1ll CIll\it'l'Iar o Ingar tlc I'elutol e fiscal,
1'11'" () Illid IIJI11'O pl'l'SCnlelllenll' O dl'PII{,\llo da 1Il('sa da cou'ciClIcin e ordens, Ber
nldo .I" é J.I CUII la GUSUHlI;' nomeiln'!1I Olllro,:i11 para Cx.eculor c auditor da ma
IIllha o dcullliJ I'l~.l(lor JOS(' ()Ilarlt\ d.1 :"lil"a i'i(l~rão j' para ajlld,"l1e de onil'us do al
l'ntrallll~-~t'n"ral,fi, dll'r,~- dn fli,-bão I·'rancisco J(l ê do Canlo, e Jo:é ~Iaria di' Antas,
:It'leil1.llln; I('ii I': ('Iue :VI'f1 PI'CSIW\':\u'nlc o ullillO) exercer lamhem as fUII~.l;üI'S

II ~1"'I' 'latiu tln dilo c-IH,plho, com li tllnlo ele sCI:relario geral (Ia ma 'illha; tilulo, de
lftlc 1'0 ler:, lisa" 'imllllaneulJlClllc o secretario das illlllllluialas I'CSOltlC;Õ;oS do almiranle
KP.l\u;11 i pn(/"IHlo <lllll)(ls e"ll's sccretarios subslilnil'-Sf\ illllilit'rl'lllt'lIlClllC, c devendo
a:nl)()s forn1'll' a t:ommutllca.;fio do ,llll1il'anll~-l;ellel'al, jií r.Olll a' autol'iclatll!S )1nulicas,
.1-\ C-JII1 o ~Cll COlhl'll1o( qnando mesmo o almirantc r51i1'cr fóra da ~apit;Jl: pclo que
1~llIl~-' para ~lc ~lI~al', c _c~rl:!'ario du~ lmlJillcliatas rI' olu res, u Jose gli!crâv de _cix<l.s
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fidelidade e /lmor que consagro ao real serviço, de accreSCE'illtllr áquelIlf
informação, a representação da Ilrgellte necrssidl:lde da confirmaçlio do re~

gimelllo provisiollal,que ue ordem de SUit M:tgpstal!n se fez, para o governCJ
dos reaes cõrles, e de que a mesma senhora. e servio m;lI:dar cUllfirm<lr
em carla regia de li de Julho de 1799. As mala, , que por aquella sau
davel providencia .se procnrava ,alvar dos flllill'S e:lrilgos dos il)(;l'nuillrios
mllnriioqueiros, estào ql1<1si inleirampnte perdidas. A imlllin nte ruína
que se segue a real marinha por tàu I'ilpiUêl5 c assolacloras devaslações das

Gll~mão e Vasr.oncello~; mant1ando, qnp. sejfio qualro os officiaps da secrelari~ ; a S'~hcr,

um offidal-lI1aior e lr~s. ajurlanll~s, além dos qual's llil\crá nm porteiro, qoe lambf'nl
servirá dI' continuo, e nm val'l"p.lior; lollos esll's sendo mililares, e não pl'rc:elwndo
a~ol'a soldos de ell1uarcados, venl:er:íõ lantu conHl as Cllrrf'Spl111llf'nleS patentes de in
fanteriil das com~'anhias ~radl1actas, lInando eSlão em ilcloal Sl'niçrl; c sl'lIdo paisanos
gozaráõ os s~crelarios da ~radna~ã() dc ch~ft's (\(' Iii visão, e do onlrllatlo, que cu for
srrvido CSlilbelccer; o official-maior, da grallllação de capilão ele fr:ll{illiI, e dO;! liOO 000
de ordt'naclo; os ajudantl's da I{radllaçãu dI' capilãc~, cllm 300~ 000; e o ponctro da
graduação d~ alferes, COIII 200~OOO; \enccnclo o I'arl'l'dor 100<'000 ; c dl'v('ndo alem
Iissu regular-sc os 1\lJlolnlllenLOs pelus da srCL"I'taria do conselho snprcmo militar, CUIII
recurso á larifa da sccrelaria de ~.slildo dos nrgoclo da gucrra. I' á 110 anlifTo conselho
do almiranlildo, em tudo o <ine não poder clccluzir~, e du eslallt'It'cido para o dito con
sclhlJ suprl'mo; ob,ervilndo-sl', que dpsles ellllllumenllls haja o purlciro tanto como
qualqucl' dos oOieiae' ajudanles; o official-maior o dobro, e ca(la ,r.crl'liIrio o triplo.
E como se faça Illuito allcndi\'el o e~IDhelecilllenlo dc I'l'gras inl'arial'l'is c cerlas, (IUe
Tf'gulem Wdas as anloridac\"s suballernas: ord,'no, que spja f'ste O prim,~il'() ohjrclo
da~ discussões cio conselho prol'isillnal da lIIarinha. onc\e S' dl·swhriní (Inal organisa
Çãll df'linitil'a das priucípacs antoriclac\f's e rCJlurli,;Õe..; nill'aes pódtllllclhor coordcnar
e rel:ular todo O "el'\'iço llIilrililllO; Ilevl\ndo l'JlIrelanlO sl'gnil-se qnat\1/J fôr po"sivel
o que se "ncllntra l'slal)decic(., pdUl; .llvarb d,' rl'~illleUlo I' nMis on"'ns snus"quenlt's,
por onde se l'I'gu1ava elll I,ishoa O Cllnselhn do al.niranlado, a rl'al junta da fa;>.enda d:t
marinha, f' o insjlCclor da III il.!;ilda real da marinha; por cujo molil'() mando, Ilue llc:de
jú gl' estal)t'll'ça no arsellalulIl in~pl'clor, C-jlcdalmentp. I·ncar ...·[.:all I dll dlSlrilmir, cli
rigir, e vi"iar o~ seus lraba hos; nonwilntlo para I'Slc importanle lugar, até nova re
solução minha, o chdc de divisão .José li" :anltl IIlt" ; c Cll~\'CllIllI cntl'nc\l'r-sl', que toda
a inspecção Sllpl'pma, na ...·pa'·lição naval, .wrá I'xl'l'l'icla, 011 lt'mpOlal"laUlt'nlt', por
aqtll'lIp., a IIU';llU o almirilnle-g"ncral cll'l"gar c:la il11inenll' parle tia sua aUlOridai!f', 011
illJlllcdiala e p rnlillll'n!t'nll'nle pelo nw,mo almiranIC-I(Cul'ral, mcu muito amado c
prrsado snbrillho, (I"e eXP.-ClI1aní e fará eX"Clllar O prespnl~ decreto, como nelle se
contém. Palado do llio elc Janeiro eUl 3 de Outubro di' 1808.

Confol'lnando-m" COIII ii rerttlbit;ão, CJUC mI:: rl'7. o infanle D. Pf'dl'O Ual'1o~, men mlli\(l
amado I~ presado sobrinho, alllliralllt'-I\'Clll~l'al,juntoii minha I't'al Pl'!lSf)i1, <1t'lIt' nomcal'
~ngl'ilos, que pelas sua,,, alIa!> rC\)I"I':enlaçõcs c dislillctos eonhecilllp.nlos militare. ma
ritimos, fossem digllos d' serl':n assiSll'nll's aosell c\I'SPil':llU, l'lll toclos os impol'lanlcs
c complicildos objeclos que lhe lorão p.ncarre~a.los pro,lo lUI'U alvan\,que Ião fl'lizmenlc e
mll1 Ião demonstrada ulilidarlp. tio mell l"I'al sPl'viço 11'111 desellllh'nhélclo: sou 51'1"\ idrl,
annllindo (I mencionada reqlli:i~ão, df'tf'rmillar, que (I m"1I s('cn'lario de E,tado da r\!
partiçiln lia marinha, c 1)' dOlls lIIais ~ra((uacltls c all i~tl~ ofi··iar.s-{(I'III·ra,·s do corpo
.la real armadil, sl'jão 1~1I"ctil'alllclltc assisll'ntes a lodo o dl"pacho du m'"n dilo mlli!(.
presado snbl"illiJo allllil'élllle-Y('llcral, aCfuelll~ sl'lldo-lhe imllll'dialO, e estes JlII'cedl'n
do-se pelas snas respcclivas gradual,ÕeS e üllliguidades, na qualidade de scu: ajul1anlC5
gl'neraes.

A fónna rio despacho com os monr-innados a sisll'nles, ~erá pela maneira qllc a l"l'

"'lllar o mell diltlmuito II ('sado sobrinho alll"l'iml~ gcltl'ra\, c assim 11110 !tIai' qllilnlO



inatas, niovêrãd lI- luminosas considoracões do Exm. ministro de Estado,
enlüo governador da Bnllia D. Fernando José de Porlugal, qUllnl10 no seu
goVertlO levou 11 real presença ele Sua l\fageslade, as mais juslas represen·
tações, para que provesse, como conviubil, a imminenle minu do Estado,
pela irreparavel perda das suas preciosas mntas, e aquellas ftlrmal'iio l\

base da sabia legislllcilo dn carla regia d 13 de Março tle 1707, no rnillis
tcrio do EXlD. D. nourigo de SOUZA Coutinho. Niío Hi, porque f!tla,lirlade,
a mais importante tlas magistraturas, tem sido posta como em auandóno

((II' con.:erncnlc ií ~na preeminente jnrisllicç50 c ;Jntoi'idade: pois é da minha real in
tenção, (;onscrl'ar-Ihc cm toda iI e:Hens5u e plenituc\e qlle se acha expressada no refe
rido.... c....

Aos qnaes ajndantes-generaes assistentes ao despacho, permitll' quP cada um p()s~a

nomear um ofiCiaI do corpn da marinha para sen ajndanle de I)rde~ns, COIII a ~ratl e\ill;~()

de. primeil'o-lenenle (lo mar, em conformidade do qnc em tae'l drcnmslandas se pra
fica; percebendo os referidos ajlldanles-generaes e "jl1dílnl~s de orden', iHlucllas gra
tificações que lhe' forelll correspondentes. c eslil' 'rem em pratica, &c.

1\. lJ. Será cOII\'enienle capacitar qne o secretario do Sr. inrillltc ,!"ja lira'\o ela oro
ficialidadc da Illill'inhil, aqnel!c flue livcr as c.ircnl1lstilllr,ia~ (~ !'l'qtle ilO' prpcislIs,
purqlle bem se manifesta ii 1I(~cpssiclalle <llw ha, qlw lellha conhp.cill1PIIIOs mililarl'S,
marilillltls, ilqnelle a (\ucm compete expedir e escrCI'er onlllls sobre assulllplos da
quella profissão, ~·c.

ApO TA.IE TOS ~ollnE AS IITTnlBurçõEs DO SEnF.NtssBIO I~F.\'lTE, Cal/r) ,\LJlIl:A:n[,
CENt:Iar, 0.\ iii AItrNFlA , EXTIIAlIIDOS 00 PAPI':JS DA SECII/';1Aul1\ DE 1:51'.100 no'
NEGOCIOS 0,1 ilIAI\INUA, I,: 003l[NIOS ULTI\AlIAmNOs.

Ao sl'.renissimo senhor infante D. Pedro Carlos, .l1miràntc-~t~np.ral, comrel~ a jll'
risrlicção mililar e administrativa sobre os corpns da annauiI real, brigada real ,l,/
marinha, companhia dos guarda marinhas, intendentes da marinha, inspl:ctores tios
l;lrsenaes, omdaes dil' '.ltllbitrCaçües I'eüe~, mestres l:ontra-mestn's. cumtrnctol'l~s, 1',1
trões, e mais empregados nus arsenaes reaes do continente (lo Brasil, C0l110 Clarallll'nll~

~e dcterniina no detrero (la sna nomeação; Pelo q\le respeila ii jurisdir 'ão militar 11Ia
j'itima, deve-a exercililr tão plenamente a resprrilo dos referidos corpos milit;lres, como
li exerci:avão rclalil'am'~\llc ii tl'opa do continentll de Porl\l:;al, os llIitrechaes-gl'IlI'r<lCS
do ex<lrcilo( qne o furüo jnnto ii reall)eS~Oa, toeanrlo a S. Alteza p'la SIl'1 pall'nt(', iT

cxclnsivll prerugaliva rias nomeações, propostas, e inspecção snprcm'a,' imllledi'ltíI a(r
soberano, de lOua o corpo da marinha do Brasil. QnanlO á jllrisdicção adlnini~lra'li\'lI

e economica e1esla mesma reparliç;io, pertence-Ihll !lido qnant() n 'sll~ !l0llwera d;t
éompclencia <.los capitães-~t'Ileraes <los gilleõ'es (te alio l>ur(\I),' ministro ele I~slildl) dcslif
repartiçüo, conselho do almirantado, insp'ector.es da lIlilrin,hu, lO 'ante (, conslrncçlie.s,
concenos, e tral1alhos dos iirsenaes rcaes do I:lrasil. cúrlcs' e condllct-õcs dj' mad ,iras'
para os mesmosl cordoarias, e mais oliicinas l)erlenCeltle~ ans rd"rido~ arsena' 's : ;\s. ill1'
(;omo ii nomcações para embarq\le de todos os oficiilllS, assim ele nal'io. COIll" de LI
zendà e sande, das elllbarcuções da real corõa, e a o'ru 'n'5 para iu'm'umenlu e desarllla
tllen'lo de. tas.

A' secretaria de EstadO' dos negocios da mürin'ha e dl)l11illios nHram'al'irro:, p rlrnce
milndar lavrar, lel'ar ir real assignatnra, C' fazer haiXilr ao cnnselhn snpl'l:lIlo lIlilita,r,
011 á IlIflSma secretaria <.Ir 8stado, os decret()\; ete loelo~ o:; p'rom"l'ic1()·,. fl~rtrll}C('1 c~ :i
lIlarinha real, on sejão offidaes milila1rp.s de fazenda, medialfle u paI'LidpUí;ã<l,. qlle do
qllilrlel-~enel':tl ela marinha sc fizer fI ecretaria (le I~sla(\o, em I'claçÕI's a:sir,l}ilc1as 1'.:10
real pllnho do sercnissilllu senhor infanle alllliran'e-genllral. rl;ualll1cl~tp. toca 1, UII'Sll1a
secretaria ele ESliIdo levilr;i real assi~natlll'iI toda, a, patcntes, e \lIIM'sqller olllros di
plomas, que dt'l'ão recl:be-Ia; U1;IIHlar lavrar decretos, ca'l'la:s re;;ius, e all'ará~, ({ue
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polos Exms. aOH'rnllllllre", n:io 01, lll11te (1:> positi\'<l rccommendações do
rOill lhruno. e a manir . til ulilicl,lde rio SCI'\ iç ,qllC elln, desprovida dos
meios, lcm as.ú;; mallil'estado: os poro goziin pur i o de loda ti impuni
(\illic rios sells crimes, pola lJilrbarll de lrlli~iio das malas, que commet
tem, (IrJlilndo \lll};1 magistratura Ilolllinal, C Sl:lrl illlloriLladc, dllnrlo-se
(10 CIlIISCI'V;lclor 11m meirinho, que rli'IO lia. la fi Ilcber a quotitliílnas
dispnsi(;ões tio .l'rviço: IliI llIüis de ('1111'0 anllOS, que se não nomeou
il linilli~lriltlor parü os renes tórles, r:ulIservOll-se 11m ajudanle, que é ao

hUilVI'rCIl1 d~ sr. pllblicar SOlll'llll1elhorilntPllto<, qllc o screni. silllo scnhor infantc al
mir"IIlP-l;cIlPral, cm ,'ollscqll"lIcia <h' regia c ,uprl'l1l;\ ol'lh'm, mandar ('!feitoar; 110

IJ,II' 'I' d,'vcr:', ptaticar II mcsmo que j~ al'Íll\a ~e declara a !'I'sp ito dos dccrcto' da'
proll1(wõ,'s, PlII ialJ:lo-'(' ti" IJI\"rl,-l-!!;~lJrlr;t1 ao olli.:ial-lIwior da, ccrpwria dc ESllIdo
di marinha. a mioola ou l~shllÇll d,: lacs diplumils. rllbricado pelo scrcnissimo senhor
infdnlc almiranlll'!!;{·llI·r,t1. \ s,~cn'I;\I'ia ti I~SI;III11 uoIllIarillha rle';(' continnar ii conheccr
t' iI pruI i1tl'lIdar ;olll'e llld "ql"~ lO 'a á sllprClI1a e illla policia, c n'l;olamelllO dl'il de
tllcln~ IIS !Jortos di: mar d., <;OIIIiI\('IIII~ do Brasil, " llIais domínios di: I>ol'tngal; c a ('lia
!H:rt"lIo:ln pOr consr.qllellcia a IWIl1~il<;iil) 'l soprellla inspcc(;ilO snhre os pilolOS e pra
ticos dlls Itll~Sn'os portos.•\ nunlcit(;iin dos Il'II[(:S parH as aCitllr'mias 011 !lscolus das
scicnci,ls IIlat\i!'nlalk;l'; puras e sllil' aJlplica~ijcs, (Jlll~ IiOI1VI:rCIII ,l,' sr. 1;1' iiI' para ins
11'I1I:<;iíll do pnblir.o desla capilal. e nlilis portos da monur 'hia, f1Cilní Iwrlenccllllo ilO
minislro de Estaelo (Ia rl'l"trlil;iin da nwrillitil, hem como a illSPl'Cçãu snprcma, COmo
iii; a~OI'il, subre as IllrSlJ1i1S ('sl."(lla~ c ut:ddrUlias.

r'da sccrclaria de K lado da milrinhil. sc e~p('dirilli ordclIs ii lodos os int(lndl'nles da
marinha, para '1IlC l'('UJclliio allnllillllH'nlC ao IIlilllSlro <it: ESLaUO dc. ta reparliçiio, c ao
qlli\l'I.:I-:::clI~ral da Ulilrillha, rclill;ões iUClllicas dc lodus as uesp ZilS das slIas r'lspectÍl'as
I'l'parti 'ÕI'S.

PMa 111 ii is simples c rr!~lllar c:qll'di 'lHe III'stilS dnas rcpanir,õc, . qne convém marc1tcm
IInidil·. c de intimo iH:cort!o paril O hem do \'(',11 SCI'I'iço, de\'l,ri\ ii correspondcncia of·
ficial rorrcr cnlr' o ajlllliônlc-:';('Ilcrill dc ordens. on O major-general ela armada rcal, e
o oUidill·llIilior da secrclariil d,' r.'liltlO da tllr.rinlw, cm lIomc de scns rcspeClivo, chef(:s,
e d,.Jlilixo da iml1lcuiala inSpt'l;I;iio dt'SH's.

tl S, A. I eil! 11 pril1cip l'c~cnllJ nll.o enhor, lIecidiI'Ú com ii sna cO.lllmnda prl1dencia
c saht'l!IH'ia, sc ii 1l1''''inilil I'eal de rua. ([II fino II srmpre su~eila ao conselho lIllramarino.
lIÜO t b;taotc ii crc:.ç:ãu do cnn ulhn do almirantadu, dl~ven\, por uma razão dll analUlliu, ficar
h 'tlUI) do in,;pecção e:\.clu i\"a (ln _ccr 'Iaria de Eslado ela marinha, uu e deverá passar para
a Jln·j 'oIi",ão rllI 'l'rcni- illl0 ~enhor infante almil'anlr-~eneral.

I?l, Cunlu i;!lIl1lll1cnlu a qllal <.Ias dlll1S reparliçücs lí.:arà compelindo a alta direcção dos
pl'allCtl do Par,i.

P II'CCU, '1"e, rlifll1ando- e S, A. HenJ de i1pprltyar estes apontamentos, se podcl'ião rednzir
ii "Jr~a rp~iil, (IJrigida a\l :;('rcllis,tmo senhor infante ;llmirallte-~cneral, e ao minislro e se
LT 'l:lflO du E tadu'do" negocio. dl1 Oll1l'inha. declarandu a cilda lím as suas competencias.

Plll.\lElIl.~ :ulXI'T,~ n,~ C.lnT.~ HEG1A.

{llfllllW tl. 1"'111'0 (;ill'lo', J'c. Por d~Cl'rlo de 1;; tle ~laio deste anilO, honrc por
IH:1ll IIOllll'dr'Vos a!ltIiraulc-;':l'llcrai da llIal'illlta. jnlllo a milllta reill pessoa, allri
hllin<.!u \'OS a alllUI idilde I' jllrisdic~'ão que alllPs l'Olnpclir~n aos capitfics·gcncracs dos
!:.\i1I ..õc:> dll armada rcul de all'J uordo do 111;11' uceuno, e aos inspeclorcs ua marinha,

(I) '1Ii1 Altez,l Real o prillr.ipr. regunte 00S50 Eenltor decidio, que, a marinha elo Góa ficasse
pertencendo ;\ secretaria de L'lado, como SCl1lpru o fõl"', e que 'e declarasse islo na carta
regia. em lermo' sImples.

(2) O mesmo senhor rle~iel:(), rJIIC, a ('scala dos praticos do Pará. licasse pertencendo ao
senltol' infante. como almil'"olc-"':lIul'"l.

S, I;, E~t" apontamentos forãô Il'o~atlt», em 1'00 cqllcnciil de uma carta ele Jose Eslevão
<I.: SelXilS Gusmãu, c,clipl:t 11lI1' ordclII d<' ._ohol infantc almirante-gencral.



mesmo tempo almnx1ll'ifc, c rujn obrig:Jçücs impede II Il;;si lencialllls ma
tas: não se 1l001f)11"[iO (';lixeirus \'ilra glJardil e Yigia d ,lias: útneole foi
permillido um e-cl'iviiO, que ilpez;lr da ua f'xln'ma <lgilidacle, nii I pOdu
ter cm a duvida perfeiçiiu, como cOllvém, <I escriplllr[l(;iio IlccPs-aria das
dcpelldellcias de l<io Illil e illlpllrl<lllte ildnlilli,lrilr)io: lInnlnJenlc, erenis
SilllO senhor, IlJO Ldl.üo ludus - Illciús d0 podr'r ('1I115r'1'\,11' ,;;tc 1"'CÓO'O
t1eposilo da. JI1aJc i l':l, , que a pro\'idil lIilllll' 'Zil ('llid(ldúséJwente pl(lulOll,
e (Juc o pu saJos eculas se cmpeld.liÍrilo 'Iil r;I}UCI'\'id-u', I'ill'll glorin,

1:0111 in, pecI'ão c maneio nos arsrll<!l'S rrnr~, r SCII, prrll'lJt;('S rxiSlrlJl'?s, 011 qllt~

podercm exislir Clll todo () CóllllilJClIll: do n, a,iI, i!IIiIS <Idjart'lIlcs, (: dl)luilJius
ullralllarilJo', rir son' qll(~ fira~'wis (",erCf'ndll wrla a illlluritl,lu,' 1Jlililar c eculJu
mica neSla l'I'pürlil;ão, E p"rrflll', 1'111 eOIl,,'qll('lu:ia fi ,l'rrt'lüriü dc E.'Iil<!() d(l~

negocios úa marinha c domínios Ullritll!arilllJ', 1'0Il'(I('I<.' a autoridade polilil:a I' civil
da lIIesma reparlição, cumpre ~'st'lldahnCllll' df'rlilrar qllilt'~ M'jJu ~s allriblli,õc~ .;
limilcs uas duas allll)l"idadc~, dc que ~c '(JnIJl()('nl ilclllalllll'nlt: a I't'parllf;ãu da IlI<ll'in!Ja,
afim dc qlle, cuopcrandu uuallillll'S para l) 1)1-11I du lIII'U real serriço, fluI' '~çit c~le

debaixo dc vossa dil't' ',;ãu na P,lrl!' qlle 1115 I"ra,
E' inllcrclllc ,tO I'OS, o eilr;;u ii jllrisrli 'ç;io lIIi1it,lr, adlllillislrillil'u I: ecOnOl11iCiI, p<;la

malleira segulnle: os eorpn> ela illmad" I',',d <: .:a I/ri~ad,t rCid da 1I1Irinli,l, a eOlllpa
IIhia dos gual'lla'-lIlarillha, os in'IH:cwl'l'S dos ar"Cllal'S, II_ olliciaes da' cUlbal c;l(;6's da.
minha real corüa, (JS nlesll'eS e euUll'a'lllesl(es, li' ".<Ilhll'lll:llll'l", os piltri'i,:', .. lIIalS
cmpl gados nus ar 'elIHes reaes cio cOnlinenl.' dI) I\ril iI. fk,i I sn~"Il'h ;í 1'0, ii jurisdicÇiiv
mililar e ceonolldca; bcm clllcn,Udu quc sobre a 11I1'Ii,~, t:lI"P" IIdlililrc-" \'()"a itlll(>
ridarle é em ludo scmclhante ii que cXI:l'eiào a l'l'SPI'ilU d,l Ir,lllil ti,) cllnlilll'lIl'l dI' 1'01'

lugal os IlIillccilacs-g ncracs du Ilxcrci:o, qlle o ftll'iilljllllltl ií !llillh.1 l'I'al pcssua. Ctlln
pele-vos lalllbem a pr 'robilli \'it excillsiI'il de 1l011l1'art'is paril 10.111' ')i I'llIpr!'[;o; slI!lr '
dilos, que scgulldo ii prüLiC<1 r,'cebiticJ, Sl'jiiu illt[,op 'lld"1l ,'S da Ildllha n'.tI a"i~n,'llIr.I,

c de fazercis a' proptJ'las dos curpus lIlililare' d" 1lI1rill!Ja, ;1- tplol"S dC\"'r,íõ slIbir ii
minha real prcseuça pela sccrt'lal ia dc E,lado d , nl'gudo d" ma 1'1 !lha : ficalldo-I'(Is
todavia a suprcma illspel;l:ão illJlJ1cdiaLam 'Illc á minha ro'id pr 'soa, de ludo u eorpo d:l
mnriuloa do llrasil.

A' vo~sa juri'dicçãO adlllinislraliva c I'wlllImica,pcrll:uc(' IlIdo quanlO ern da Col11'
pelencia dos capilãt's-gclleracs dos galeões de alIo ilordo, do eolls '1110 do idllliranlitdo
dajunl<l da fazcllda da llIarinha. dos inspet:lol'l's ti 'lIu, lIilll,... lla 11iIrll~ flUI' di/.ia l'I'sr)l'ilt~

<l eonslrucções, concerlos. c Irailülhos dos ar'Cllüps l'ca,;s drl Brasil, CÚrlCS e cOlltlllerÔt·"
de mad.eira" eordoarias, e f)ulraS omci~as per!I'IICI'lllcs \10.; IIleSlllO al'SCllal~'; iI '110

meaçõcs para eOlloarlJup. de todos os oniciac , a,', iII, de lHlI io COlllfl ,I.: l'dz('lIda c S,lIIde,
em embarcações da mill!m n'al coroa; e a ord.cas para arllHllllcnto e de,al'llHlIllCIIlU
de~tas,

Finalmente nil 1'05 a (jllalidade til' alllliranl'~'!j Ileral pel'l'lIce-\'os lambem a inll'n
deneia c alta dirccção da c cula do. praticr,s do I'úil,

A' secretaria úe E lalto do~ negucio; da lI1illillha t' domil1ios ullramarillOs, C 1ll1ll'1'}
a jurisdicção poliLiea e civil; 'pur cou~eo.. il1lc só ii dia I<lCi' 1I1,'11CIar 111\ ral', ralf~r ,ubir
a minha real assign ,llll'l1, l~ bili:ar depois itO cOllselho sopr 'llIU Illililar e lJJüis Irihllll<Il~S,

ou á mesma S(:crClarin dc E~lildo, os decl'.'los de lOdo> os pr(li 11 I) I idos lia II Iil ri II 10.1 rCid,
ou scjão ollidacs luili1arcs.. Oll dc fa7.cnda, 'cgllndo a pal'licip,lI;/ill, qllc du qll.,rll'l·~i'

neral da lllarinha se fizer ú subrcdila :ct:rp.laria dc 1~~lilclo. al'UIl'panharlil de l'f'lacõrs
por 1'6' assignallas: igllalmenle ~Ó a clI.. 'olllpelc fazer sllbir ii minha rc,d ilssirrll:tllll'iI
todas as palenles, e qllaesqu~r Olltros t1ipIOllla~, qlle dClú rcceb.-la; c lIlalu!ar I<lHill'
aqllellcs decreto, curLas rcgiu' e .. Irará', lJllt: ue\'ào prolllltlg'lr-s,' 'o!Jro: 1l11'1lI,)I'i1mCIlIO~,

alLeraçÕlls, reforma, c 1l0VO~ 'slüilelt:cillll'1l10S, lJlll', prcectlclldu a proyat;üu r,oríl{'1lI
minhu, hoovereis de manual' ('[eil< ar; I'rnÚCilnu( -, ;! cs:,' rnjl",lu o qOI' .1:iIl1'l ~lC<t

disposto ..icerea dos de':l'etos lias romu(}il).', e ~n 'i.lI"!! '~, cm VJ!1,qlll<nCH\ lU 'i 1" '-
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índependencia, e poder do lusilano tbrono. r ão me p:lrece deslocado lem.
brar a Vossa Alteza a indi pensavel cultura dos bos~lIes, sujeitos como
t(\<\05 05 entes ('reapos, a doen~as, a desastres c a morte: os impelu(lsos
venlos, os mcleóros e!ectricos,causão não pequena dcstruil:ão, quebrando
.lJS gallladas, ferindo o tronco, e por cuja chagas e cicatrizes, pela humi
dade.da terra e albmosphel'B, e corrup~ão dos humores veoetaes, se intro
dU'l fi devorante cupim, e com incrivel celeridad~ abre monstruosas ou
quid.Õas, que uei~iio pocjras e inuteis as mais 1.>ellas arvores tle cOllslruc~ão.

lP\-!!;eneral da marinha ao official-maior da secretaria dt: Estado,a minuta ou esboço
Àe taes diplomas, por "ôs rubricado.

Dr.vc a Inp.sma setrelaria de Estado continuar a conhecer e a proritlenciar sobre tudo
o qlle loua ii snprcma, e alta policia, e regulamento civil de todos os portos de Illar do
continente do I3rasil, P. mais dominios da minha r 'ai corc)a; pertencendo-lhe POI' con
s"quc1lda a nomeal;ão e su prema inspecçno 'obre os pilOlOS e praticos dos mesmos
portos.

J/tnalmenle lhr. comprle nomear lenles para as aCilc\l'lllias ou rscolas das sciencias
malheJllalicas puras, que houverem de se creal' para inslnlc"ilo do publico desta
I'apilal, ~ mais por!os da IIltlnilrchia, COm a inspecçilo suprema, como alI! agora sobre
j.l~ me~lI1as p.scolas e al'acit'uJias.

Convinllo que umbas as aUloridades da l'epal'lição da marinha sl.'jilo il;ualmenle iu
flJrmadas elas despe/.as della: pela secretaria de Estado dos negocios da marinha se
rxperliriÍõ onlens a todos os inleud~ntcs da Inarinha, parn que rellll'lIão anllllalmente
ii amhas dla',rl'lações idcnlicas de todas as despezas das SIIas respeclil'as repartições;
liculIl!t; ollri"ados os mesmos illll~ndentcs u dar COllla cumo participação, p la mesma
sp.treHII ia de ESlado, de toda U slla administração pura o nl!cl'ssario, cabal e util co
Hi"'rimento elu meu ministro e secretario de Estado desla repal'liçilo.

Vilra mais simples P. r~~ular e~pedienlll cm ambas as rcpõ:lrti"ÕI'S, qne Illllito convl!m
IlIilrclll'1l1 uuidas, e de inlimo al:conlo para bem do Illell reõ:ll sel'l'i"o, del'cl'á aSila
cqrrcspon.{cncia corrllr ollicialmenle elltre o ajudante dt: ordens general, ou o Illõ:ljor
W'IlI'r:1I da aqlladil real, c o oflidal7maior tia s creta ria de ESlado do. negocios da
IT)'lrilll1a I' ullOlinios IIllraU/ilrinos, eID nOme, e debaixo da illllllediala illspecçilo dos
1iI'IIS n'sll\:Uhos c1u·r ·s.

l'in.dl1lellll~ a ll1i1rinlia dI' Góa ficará, 'como scmpre estlll'e, dt:b:Jixo da excln~iva ju
riSI\il:çi'f! da ,nillha sl'cn'Laria de Estatlo dos nl'[.:ocios da mariuiJa e dominios ultrama
ripos. O qUI' tudo nH' pn ...·cl'u COlnlllUllicar-\'Os para I'OSSO gOI'!:rllO, e para O mais
rt·~,II~I· e IlH:LlIllf!ico dl"e11lpeulio da, ill1portanlis~im,ls funcçÕcs. que tão justa e
i1r~rJadülll'llie 1'05 tonliei. Escripta no patacio, &c.

CÁI:TA m; JO"~ E5rCI'Ão DE SF.IXAS GUS)IÃO. PF.LA QUAL TIIA'iSmTl'F: AO ILL)I. E EX)r•

. 1\. v[sco~nF. rn: Ai\'ADI..I,,1S IlH'LEXÕES DO sn. INF,\i'i"rJ: ALJIlH,\:'ITE-GENEIlAL,SOBIlE

OS APON1.pIE:-'TO'i E ESBOÇO DA CAnTA nEGrA.

(Copia).- r1hn. c EXUl •• 1". Osereni 'simo Sr. infanle almirante-general me ordena,
Cflll' r.,ça ,<lU"r il v. Ex. o mllilo que srnlio não lhe fallar hOlllcm, por V. Ex. se lIaver
rulin do '1uapdo ti. A. ia 1e<:l'hê-Io, drpoi de tcr tomado poucos momeptos para se
I<'faz"r d<) I'r;1I1c!C C:1uç'Jl;0 <:DIU qlle ciu';;ou; c isto em consequencta de lhe constur,
IJlil' V, ~.x. 1'.\I(lla lia alllecalllara do S,·U quarlO.

O III1'Sl1ltl sl'r 'lIi simo :":llhor, 10lllaudo na mais seria consideração os papeis, que
V. Ex. 111,: dirií{io. c pilrliclI.larmenlll o rei;J1i vo ás lI11rihuições rr. peclivas do ai mi
raull'·ç:"ul'nol, e da sl'l'rclilria d' Estado, desrjanl que aules de proceder á uma decisim
lonfen'llci.l l:\Illl V. Ex., quiz 'sse \. Ex. declarar por l'.l:I'iplO:

1" SI: ii f,III;' di! Í1l1el"pllsiçiio alheia, que (kve haver eulre '. IL e o prillcipe regente
IIQsSO ~elli.Jur, 110... tumJuz .i julgar, (lue as propo!>tas dos corpos lIlilitalcs da marinha
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atia digo sobre lanlos outras cancrosas, qne curadas em lempo, avaola-
josamellte della e serviria a marinha, e desamparadas constituem a es-

encia tle I,Ima mala liio pouco renJosa, pelos páos defeituosos e podres,
que no falqnejo se descobrem, com a perda illc"ilal'el ue jornaes inu
tilmel)tc ~i, pendi.\os na derrubaua e cÓrtll.

fia nini de um seculo, sereníssimo scnhor, que nestas malas se fazem
os córte por cOllla da real fazenda; !la immen as ao sul de PorloSeguro,
qlle pela sua fertilidade estão cOlwidalldo aos povos para as abrir e rotear,
e jámais se deve permillir Jlara II plantação da mllndioC<l, aquellas dos

rl(~vr.1ll st'r aprrscnlüdas illllllediataml'nte a . II, Heal pelo sercnissimo senhor infante
alJlliralll '-I{t'IIO'ral; I~ qllalltlo assim não ""j;', espera . A. saber, como sc faz cornpalivel
a ,"lJida das proposl,l~ pda SeCl'('l<lriil, COIII a participação dos re 'ullados dellas, feila
a 1l\~Sll1a seaelaria, pOI l1I'io rle rclaçõés aS'ignadas pelo mesmo serpuissi010 senhor.

~G "c parl'ce d V. Ex. ad 111 i. sh'l'l, c (h~coroso, que os oficios rubricados por,. A.
\'j.io r'nll'lIi,los a V. Ex. por mais de UI11 canal inlermedio.

a" QIII~ s' l'ntendc por suprema, e ,111<1 policia, c regulamenlo civil dos portos?
lJ" Se dev~1lJ pel'lencel' a ::i. 1\. a iufinlil e baixa policia, e regulamcnto tl'iminal dos

Illrsmos prrrlus '/
5° 'e Lirar os pilOLO'; c pl'alil:os da jnl'Í'llicção intmediilLa do almiranLe-general não

inlluz <" derugilção llJaujf':,la do decl'I:to de nomeação de S. A. por e Le lado; espc
ciallnenle no lucanLp. <lOS \lilolo~, que (orãn em OUlro tempo da nomeação do capilão
~eneral; c se uão cOl'I'cspolllk esll: procedimcnto ao de despojar os generaes do com
11Iandu relativo ao corpo tia' guias,

6° ,e 'sla ali lJação dos pilolfls e praticos, as 'im como a de lodas a escolas, que
pol/I'm dizl:r rl:speilo ,i marinha, SI! encontra apoiada pelo direito da l'azão, c peJo
pu,iliro, Oll naciOlla\, ou l'slrangeiro\ dignando-se V. Ex. de illdical' ii este respeito
O" rrgnlalllCJlIO , 'lU os raciocínio, qne pod 'm ajndar ii decidir, se conl'êm ao l'eal
serl'iço, que' A. pl'l'scincia desla illlporlante parle da sna jnrisdicção.

7" Qne dele clIlI'nder-sc por in, pecção sllprema relalivaluentc ao mencionado nos
n:. 5°, l: 6°, cl'c1arando-se consellu'~IIIClllel1tc, se ii S. A. dcve competir a infima, e
IJllal t'sla sl'ja.

8° Se nãu é mais conforme a boa razão, e ii I~gislação impressa, l'emctlcr o inten
denle a duplicata das s'las coutas anlJmll'S pela secrl'!ari<l da fazenda.

9" se lia COJllIllIIJlic;lç;io de S, A. COIll V. I~x. se allende convenientemente ii re
preseutação r 'latira do' qlle se del'('lll comlllllnic;lI', ao bem do real sl'lviço, e ainda
mesmu ii pus,illilldadc de,la COlnlll II 11 i1:.1 ção cm todos os casos illlaginaveis; pois se
prescrcI'c lJlIl' se cOllllllllniqllc S. tI. COIII . I~x. por inlcrmedio de dous outros in
di"iduos Sl'lIdlJ esles, da parle de V. Ex. o otlicial-maior rla sna secrelaria. e da parle
d,' :->. A. IIUI omdal-~cueral, qlle como simples omeial de ordem. dc\'€' apenas "heI' o
lJue I'ai s,'r ill1l1wdialUmenll: execl~tado.

10. Sc o arlil;o relativo .'1 marinha tle GOa 1150 é CI'idenlcmenle derogulivo do de
crl'lu, e por lauto !'oC U31' alll'nla rm ecrto mOlto conlra O acatamento dCI'ido, assim ao
tll'I:I't~lildo, como ao supremo dccretallle, o qnall'irá con cqucnlclDcnle a parecer, que
~e 1't'lrUliI daquillo IIIcsmo, que decr LOH !ta Ião pouco tempo, c depois de tanlo, quc
nll'l!,'oll cnln' a IHlulI'açãll rl(~ , , A. c o Slln d~crelo.

'11. Se da clero;;ução deste mesmo ani;;ll, não poderá collij:ir-se, qlle "ollando Por
lu;;;tI ao 1I0SS0 dominio, lalllbem a SUil marinha deverá ficar róra da jllri 'dicção
de S. A, ?

12.. 'I~ cxislir a tola dos pl'ulicos tio Pará sllgeita Ú S. A., e a Olllra não, de~'e

ouniio palec 'r, qlle illl'o"'e ellnlr;lllicção manire ta, e qllaes sejiio as razões que apoião
e la dill'el'l'nça c/a opiuião de V. Ex, no tocanle ás dila~ e colas.

13. lJ~s"ja Cllllim .• A. quc \', Ex. fazélltlo ii comparaçüo das attribllições conce-
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renes, córles, as mais proximlls ao dcpartnmento tln marinha da BallilJ, quo
sendo dcstruidils e acabadas, se seguirú li irreparal'el perda da r ai l11i1ri
nha, e a sua total ruína, f,lILando-lhe as modeirll:, com quu l:ol1lllloda
mente se deviàu abastecer os reaes arseoaes: ó portanLo da I1li1iur 110 'C'S

sitlade, quc S. A. H.eal mande guardar por 'JI1I all'êll'éí de lei, "qllclle
regimento, pois que él experiellcia de lanto aUllOS tem VII/ii muJo ii ~1I1l

utilidade, dcdat;ando-se porém o 8) do Lil. 10, rll ra ordenar- e '1IIU os
proprieLarios das matus por titulos Icgaes,dcsdo .leq ui ri~iÍ aLé ./eq uit: fiq 110m

conservados nus po sessõcs da Icgua ; e qUlJ totlas uquellils de:> e cordüo,

<lidas pelo decrdo, com as referidas na millllta da carla rrgia, IIle moslre clarameule
quaes del'e gozar S. A., para que o sen'iço da marinha prllsit:a )leio moclo IlIais con
ducente ao I)(,lll do Estado; pois diri;;iudo-se lão sómcnt~ i\ este ponlo css(~lIdalissil1lo

todas as vistas ILI' S. A.• o mcsmo serení simo 'enhor (Il: hua IIlcllte prescindiní de
outras quaesquer cOllsideraçõc ; desrjando toda\'ía, que 115u possa, parecer ao Jlllhlico,
ou o decreto lavrado cum falta de ref1cx~o, ou as ullimas altribuiçü('s Iraçadas 11lI1'
m50 mf:1l0S bem intencionada; desrjo este no qual scnl duvida alguma esp'ra S. 1\.
ver a V. Ex. concordr,allendiflo o amor e o r~speito de ambo. ,para com a r 'ai pessua
do príncipe regen II.' nosso senhor.

Deos gnarde a \T. Ex. Quartel-general ria marinha, 3 {le Setcmbro de 180S.-!os<Í
Estevéio de SeixlIs Gusmão e rasconcelto .

I'ARA JOSE E l'EYÃO JlE SIlIXAS GUS~IÃO.

(Copia).- Peço a V. . queil'a ollieilar em meu nume a S. A. o screnis,il1lO Sr.
illlilnte a restituição dos aponl<lm~ntos e minulas da carla r gia, a lim de que \'11

possa responder convenien tementc as reílcxõf's de . :'\. que V. . me trauslIlilliu pelo
seu omcio de honlem, visto qlle n~o deixei copias d'~stcs papeis cm 1I1ell poder.

Ignalmente espero dCI'er a V. S. o Cavor de l1Ie desculpar lia prescn\'a de S. ,'I. de
não ter csp{;rado moís Il'mpo anles de hontem lia sua ;lIlleCalllara porque jllll;uei
(Iue vindo o mesmo senhor cançado,não cra aquella occasi50 JlI'opria de III~ perlllillir
ullla conCerencia que podia licar reS~l'\'ada para outra opportllnidade.

Deos Guarde a V. 5. Paço em lt de Sctembro de 1S0S.-V'Ísconde de .4lladia_

C.IIlTA DE JOS~ ESTEVÃO DE SlllXAS GUS~tÃO, PARA o JLL~l. E EX,L Sll. VISCONDE
DI; AXADIA.

(Copia).-lIlrn. e EXlI1. Sr. Levei á pl'c. ença do serenissimo Sr. inCante óllmirantr:
general o ;I\'iso de V. Ex. o mesmo senhor meordella rellletta a V, E~. O' apontamentOi
e millllta da carla regia que V. Ex. exige.

Olllrosim me ordena o mesmo senhor participe a \ . Ex. qne lhe parece CJlle Y. Ex.
se de\'c referir para a cxplicaçiio do sI/a resposta antes ã nJilllõ!a da cana rl'gia, do qlle
aos aponlamenlos, por lhe parecer a mcncionada minuta mais conc\ucêllte ao lilll prc
telHlido.

O I11flsmo sr.nhor igualmente me d,!termina pal'lidpe a V. Ex., que niio considerou
falia alguma ('m V. Ex, se ter relirado, pois existia o motivo que V. Ex. dõí.

Ocos ~lIarde a V. Ex. Qual'lel-geueral da marinha, .'l de Setcmuro de 1808- Jus';
Eslcl'ão de Se1'xas Gusmão e f'usconccUos.

f'.\RA JO É E''[f:\'ÃO DE EIXA m;·,\I:\o.

ICopiiIJ.- l\ellleltIJ a r. '. a millho r'!spo. W. ás rel1cxõ's qlle S. A, li scrcnbsitllo
Sr".infante almil'anlc-"cllcr,d 111" lllVIldoll) r'ilas <obre () I'SI)OI:O tia c,lIta rl'óitl 1('\'::
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seis lecru:I, parn Oeslo,uquenl rc er\':ldils j1:Jra as fenes conslrucções; hcm
('OInO lÚllas a. matas a borda d a~lla, que conlircrem madeiras de cnll 

lnsr;r;ào, c ilqllclla que já Curtia lomLHJda" de de o rio Aqu1, alé Belmonle.
S ·nrlo [,io uleis e ncces arios os córles dRS madeiras, assim para se

abaslecerem llS nrscnacs, como para se promover a induslria dos povos
lltlrjlJCl1 gt:nero de ullura, se faz indispensavel qne hajiio dous adminis
lradore' com o ellS ajudanle ,par:l as ma[lIs de Jeqlliri~á e Una, alé Je
(jniO, os qll1\es serviráõ assim nos córles alli aberto ,com nns malas ao sul
dús llhéo;, <il1undo a necessidade c ulilidade do servi~o o pedis o; e me

por <h'sc:llido lillllil sido rCll1cll:dil':OI11 os apOlllamCn!Os qllc lhe dr.I'ia scnir de norma,
J~lIallllenlr enl'io n V. S. a nova minuta dn (:arta rel-:ia C[11l: foi hojc üpprovada pelo
principe 1'('~Pllte 1I0SS0 scnhor, a:,silll C:OlllO o tinha .i'í sitio o. aponlamcntns referidos,
" pcço ii \'. , . (111(' lel'antlo todos cstes papei: á prnscnça do crenissilllo 51'. infante,
qw:ira tI,'poi. h 'ijaf tI.1 millha pari' a mão, e rogar a . fi. que mc dcdar a !lua
propria I'lIll1ade a stf~ n' ']leito, ii fim de qu eu pos a sati fazer, como de cjo cm
'1IIr111 Oqnr couber na minlia possibilidad('.

lleo~g-narde a\'. S. l'i1l;'), em 7 111\ Sel':mhro dc 1808.- í'isconcle de Anadia.
111m. e Exm, Sr.-O scrl'ni simo , r. infante almirantc-general mc ordcna, que faça

~ahl'r a \'. Ex. Onlnilo qne s 'nUa não lhe fallar honlelll, por V. Ex. se I.arer retirado
finando S. A. ia l'I~cclwl-l). d<'pois de tcr 10mado POIll:O momcnlos, para se refazer
do grantl,: callçilço com qllc chl'gnll; e isto cm conseqnellcia de lhe constar que V.
Ex. (~slav. na anteCalllara tlo scn quarto.

1<\ O l1I"Slno screnissilllo sCllhor lomando na mais seria consideração,os papei qne
1', Ex. lhe dirif(io, parliculal'lncntc C) rclaliro;is altrihlliçücs rc, pcetil'as do almirante
J.: 'ncral,c da sccl'f·taria tle Estado, dl',l'jal'a que, antc de proccdcr a llIua decisil'a
conf"!'l'ncia com \'. Ex. quizl" e V. Ex, tleclarar por ('scriplo: 1" sc a falia de inter
l\o~içüo alhcia, que dere lIaV'r entre S. A. e o príncipe regcnle nosso cnhor, não
C"lllilI7. li .illl~ilr, qne as propo ta, dos c:orpos mililarcs da marinha devcm scr apre
scntadas írnmediatamcnte aS. t\. n. pclo sCl'('nis:imo Sr. infante almirante-gcnel':!l ;
e flllilllllo as, im IlÜO seja. espcra " A.. aber como sc faz compativel a snbida das pro
]ltJ~ta~ p('la sec\'f·Wria.colll a parlicipa.;õo do resultado~ tlcllas feilils a mesma secre
lilria.j)OI' mcio de relal;Ges as iRnadas pelo mc mo scrcnissimo Sr. ?

1\('Sposin aO 1." qncsilo.-Foi mill <'nIIlH:iada 110 c hoço da cana regia, arcai inlen
dio, cont'üc!a nns apontamentos quc mereccrã(, a rc~ia e suprema sancção, os qllae.
diz m intciramcnli: o contrario, como o 'creni 'silllo ~r. infante pôdc a primeira ins
pccçüo l~ confl'nnlamenlo, I'el' e conliecer: (lcçode'culpa, por lcl' rcmcltido Otal es
lJOçn scm o ler t'xaminal!n, (l 'Ia brCl'idadc da r<'IlIC 'sa' e rogo qllcira guial'-se pela
11IInuta da nlCSl1la c:al'ta rc:;ia, que enl'io af:ora com <,sla, scgunelo a letra c espirito
dlls I'cfl'l'idos aponlUm 1110 • e com ii clareza ql1l1 mc parcc 'U sumciculC.

2n 'c parece ii V. Ex. adllli~ ircl e decoroso, qne os omeio rubricados POl', . i\.
:pjão relnl'lIidos a V. )·;x. por mais dt~ um canil! illtermcdio?

I\cspO'ta au 2" CjncsilO'- Foi sempl'c o I11Clhodo c~llido, e lião lia 01111'0 para as
promocôes 'cllão o de se Pllriarcm rclilçü,'S a. sigllada., para sc lavrarl'm o compcteu
1.'s ti 'eJ'ptos das prOl1locGes, e relaliras palilules das l1Ie 'mas; c é mesmo inclispcn. a
,'"I a assigniltura para doclll11pnto ilullLcnticll,da fiel e exacta execução do qnc foi de
·celido. ,.; "sla~ relaçijes a,sim assi;;lladas. haixüo e não sobcm, o qlle basta para mos
Irar qur alltori. i!o, e não de~radü(), a peso oa 011 antoridadl' qllc as as igna. O canal
é do \lnr!, ill'hilrio do ,'1'. infante. 'cgnlldo a natlll"za do negocio; mas CII creio, que
() nãl) póde 1I:.\'CI' mais \lnro. 1I01ll'C e aUlorisado do que os dous (jus do mesmo canal,
lJlI'~ silo as pes.nas da mnior conliilnça c IlIais ill:mcdiala, ;is dnas aUloridades.

:3" Que se cnlclIc]c 1'0\' slIprcma e alla policia c I'egulalllcnio civil dos pOl'I05 ?
ncsposla ao 3" qucsito,- E' toda ii inspecção civil dos mcsmo', tlil'crsu LIa mililur
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parece servirião muito bem /Iquelles empre"'os ue :\I1mini trador do rúrles
de Jrlquiriçá,1\lanoel RodriO'ues Alves Freire, creado de Sua ~lteZll, daodo
se-lbe por ajudante o capi150 Bernardino de Sena l\1é1durcmn. !'lIra ad
ministrador dos córles do rio Una, Pedro Gomes, que ha cinl'o anllos
serve de ajndante dos reaes córLes, e por sen nj'udilnto l\1athias Corrôn de
1\Iello: e represento igualmente a Vossa Alteza a nomeação dos mais offi
cios da administração, como seja escrivão, e l'eeommendo a Vossa Alteza
o qneestá servindo muito bem;Anlonio de Pnil'a 1'1'<11':1 Slls,e I ara njtl lante
escl'ipturario do mesmo escrivão, julgo sufficienle Malloel Fulix Corrêa.

CQIllO se acha claramente designada na pres 'nte carl;) regia, c qne nfio COlllprf'hf'nrlo',
IIp.m a defeza,nern" anIOri(lat1e e illspecç.5o sobre os navios de l;lIerra,lIelll a' fOl'lalezas
pelo qne toca ao serviço mililar destas,nem fl COllsrl'\'aç,io (raqu IIrs.

áo Se devcm pertencer a S.A. a infillla e bafxa polida e o I' 'gulamento criminal dos
mesmos portos '1

Rc. posta ao !lo quesilo.- Jilmais tal pOt;ia vir a If'mhrança 11p. al~nf'm ;' fal\lo nlUis
que wdo aql1illo que não é militar, 011 rerlenr.e á gucrra maritillla, ê alhl'iu d., slla
juri~dicão; e a policia é COl18il iuLeirillllf'Ulr civil.

5° Se Lirar os pilolOs e praticos da jllrisdicção immf'diatil 110 almirallte-~ ncralnilo'
induz a llt'l'Ogação ruanifeslil do llecl"to dc nomeação de S. l\. pur cst.\ lado, especial
mentf' no tocante aos pilotos,que forão em outro tempo da ntlll\l'il(;ílO do c<l[litão-grn"
l'a1, e se não COrre. ponde e5l' procedimento <10 de despojar os gcneraes do couullando'
relativo ao corpo dos guias?

11esposta ao 5" quesito. - i\ apprOl'ação !los pilotos pel"ll'ncell anti~illlwntf' ao '1)5
mographo-mór, e nllinialllente fT.\ssou para a acarJl'tnia (h marinha: prf', I<lvão só ()'
juramento pl'.l'ante o conselho do almirautado; I~ não era L;eral estarf'lll 5njcilOs ii ju
risdicção militar, por qlle n110 são militares, ncm SCI"\'f'm f'1Il elllhal'cações tl~ guerra.
Os qne perlp.ucem a eSlas é selll dll\'ida qne estilO ~njeitus ao chefe da Illarinha "I'al ;
c só nestes é que se pó(le I'erifit:al' com exacliilão ii c:ompar;lçiio on analo~i~ dos corpos
de guias. O mesmo digo (los praticos e pilotos das harras, tf'nelo O prinr.iJlc re~e'nle

no~so senhor exceptna1:lo a cswla dos praticos do Pani, rror motivos qne ~ão (}i)vios,
não senl\o necessarilY apoutar scn110 o dp. se '~xercilal'cm em embarcações pel"lcnCenlcs
á real corÕa,.

6° Se esta alicnação dos pilolos e praticos, il'ssim como a de torJas as escolas, qlle
podem dizH respeito a mal'iuha, se rncontra apoiada pelo dircilo'da ..aziio, e pelO'
posiLi\'o nacional ou eslran~eiw; dignaudo-se V. ~:. de iudicar a t'sltl I'l:sreit,) os
regulamento, ou os racciocinios que pódelll ajudar a decidir se convém ao real 'er
serviço, quc S. A. presciut1u desta importanLe parle da sua jnl'isdic~ãQ ?

l\e posla ao 60 quesito.- 1\5 leis, a pratica, e mesmo a razão. quanto ao que jnlgo,·
fal'orecem o determinado não fitllando no peso do que FI f'slá deci(lido PQr S. A. II.'
neste caso presenle. As academias forão sempre sujeitas. cousideradns rOl1lo acade
mias pam a geral insLrncção do publil:O, aos ministros (lt~ Estallo, ainda ele rerurliçõcS"
ucm alheias do que uellas se ensinava' : veja-se ir du p'orto, qne cswl'a dl'baixo da su
J'Irelllil inspccção do ministro de Estado dos Ircgocios eln rt:ino, • a faculdade dp. Illa
themalicas em Coimbra: o mesmo succr:dia na de fortilicaçiio de Lishoa, qllc s,'mpre:
conheci slljeita ao ministro de Estado üa guerra.' 'ij'o pltrf't:cm de r-orlllil alguma [UII!,.'

dadas estas rcnCXõt:s sobre itl:{lImaS Ie'is perulial'es estl'allgl'iras, quando o systcma nu-'
cional,. e o de outras nações lhes é OppOSIO.

7°' Qne dp.ve l'utendc:r-se por inspecção suprema, rela li v<: Illen 1('.' an 1I1,~ndonado' nos
n's., 5" e 6. declarando-se cousequentemente se a S, I... t1eve cumpetir a infillla, e qllal
eslil seja 1

I\esposla ao 7"' qllC'sito.- Jú cstií rcspondido, sinto no fundo da minha arma, quc



~ oiltr'lsíui que Yossa Alteza proveja de meirinl10 gemia .eu cscri\';'o, e
IIlH parcr:e Itabil, Q qucjá Cl'VO de I11cirill!ll\ geral .105é ela Cruz ~c':\'I'" e
pilra, Cl1 e criv;"lo Jusé Juaquim J;\ Costa; e fillidnlllllle us \wntCllS .ln \ilra
c cuuteiros, c informo ii V. Alteza r.riio snrficil:lltes Prano:i,l:lJ ,1: PlIuh;
José de So' 7.(\ cio ~lellf'Ze ,.Io<io Buplislil Teixeirll, e Jn$é Oia, tillitJ1ill'iie .
filz-sc igualllloCllc neco urio, que V. Altcw nOlllee pnra as lllittilS cJV5
Ilhéus.um i1.illl.l<1I1le adnlinislrador. e assislenl'J para filzcr 'orlar nas SlIilS

collll '~leutes sezões (JS lllustréa~ões ue olon, que 6eiio l:ollligllns ii lJorua
<l'frua, C por issu as ma<!l'iras saltelh por preços lIIui fõl'Oru\'ei::, HG[Jo,
ulJo ii V. Allcza plll'U üquclle servÍ~u II TllolJlllz ClIsilllÍtO Ferrcirü,

hOIlVC, se qllrm. (If:~cris,c 1 má illéa tão a!h~ia elo \lrcifllndo resl cito tIlle c.IC\C li IUc.lo
ii alla jcnl\'(:hia. ,~ "l11inl'lIl" car~o do scr"lIi~siIllO :'1'. illí;lIl1(·.

8" :C uiio é mais conforme ~\ boa r;lzão, (' ii le~i,laçãu ill1rrl'SS,I, rl'm'\ller o inleu
:Jelltl~ a clllrlicala das slIas cOlllas illlllllilCS pda S ·c... ·wria da faZ"lllla .?

1\1'. po, la au 8" (J1I1'~ill ,-:'\ãu I(lca ii \'l'parliçãu da 1l1ilr!lIba, Oll ""ja tOIl:i(ll'rilrl;l
milit;Il'IIIl'nlc. 011 dl'ill1lcalc, 1t,,,j,lar soure Olllra qll,i1qu,'r repilrliçiil! : depois <k.l.\
rcnexüo.clil'l·i qlll' O que:(\ apollwjilllsl;', 01 dCllado pur !ri' expressa" ",'lU ulhCI V,IllCiél.
A: 'on\1ls dO.i iulendentcs di, marinha, iucluid~s CVIIl as Olllras da~ dilf"I'l:Ulcs capila
nias, e COUslilllinllu partI' <Ias lUesmas, .ãtJ l11andada. Iodos \JS ilUlhlS an rl'al <!rario.
Cn\ill, qlle convém milito 1\ IlIl1ilO ao rcal sl'rviço, qll~ l!ilja ,uiIL, 1I/1l arl'hhO pCI 1I1.1

/lI'lIlc c nrdenadl), oudc as 111 • 'lUas <:unla> sc depo. item; I' qll' :, ITII'S'lla S(·er(·I .. 1 ia
de l~s(a(lo esteja CIII 10d(IO lelllpu ;,U cu. rl'nlc dalJlldla adllli li 'tra'fil', ~\lIau<l{,.1:

1t'~i .. la. dCI'c-se . "f:uUI1o pal'l·cr. p,)r de !l,lrt" as ':lIu:i,kra(:õ S p'Il'Iil:ulan·'. I' "Ihar
para o I)cm cio K lado sÓIII"llIt'. para s' adoplarem IIll'dll1as lIlci" e que u,i" PO(1<'11I
ulr,'nd"r Sl'lIão o iUlclCSSC dos mal inlcncionadus ; li 'llIC é belll lou,.;" (lil' cirClilllslall
cia~ ;1l:llIilC ,

\lO SI' Ilacomlllllnic. ÇdO tI'::i. 1\, com V. Ex, s,' allplil!'> eOlllcllil",I'·1lll'1111' il reprc'sC'n
\a~ão rl'lillil'a llos que sr: dC\'1'1l1 cOlllmuniear ilO iJ III elo real sr'l li.;n. I' .lÍllda lI,r'IIIO
ii possll)i1idad drsla COJllmllllicaç~(l CIII lodos Oh casos illlaf\illil\'('is; pois w 1'1'(~~crl'i'I';

qne ,; colrtlllllllj'lu ,.. 1\. com V. Ex. por jllll'l'Illl'tlill di' nnlru. illdividllOs ~"lIdu ,',
Irs da parte elc \', E:. II omcial-l1wiol" da sua s('cn'lill'ia. c ela 1101l'le d. S, :\, lllh olli
ciaH:rlll'ral. (1111', como SlllIplcs unieial de orei II'; dCle ap '11.1' ,abcl' U lllle \al '\'r

iJlllllediat,lIl1ClIl1' cx"cllladu 7
l:csposliI ao tJo que. Ito.-Esta rl.'nc~ilo calic jlclo que j.i .li disse', e I' ,III CUlr{I'xlo d.1

mi~uliI rIa carla l'I'gia.
10, SI' o ilrlig- rplali\'o (llllarillha de lil)iI, llii 'el'icj,'I1ICIllI'lIlt' d"rogalOrif) do (k·

CI'(: 10; r por 1,11110 se 11;[0 alll'lIl,l (I<: enio lilI/do ('111111':1 " Hca lalll('III11 l!t' \ ido ., Silll ali
decl'I'lildo, 1:0111(1 ao, II rl'l'lll11 (kcl "Ialltc. II 'IU,II vi r.i rOIl""qll('nlt'll\cIlIC a 1',11"""1', 'pJ~

sc rl'lrala daqllillo I1U~SIIIII 'III" Ile.cn'lOl1 h,\ lf.o pouco tCll/pO, c Ú(:POI., til' lauttl '1Ull

IIlcelcou l'lIlrc ii lIoll1ca(;àu \11: , , 1\. ,: o SCI1 elcerélll'?
llcspnslil ali lO" ql1l:'il".- OUillll!lI Si: illSlilllllll: 'I'coli O cOlIs"lhn ti" .dmir.llllarin.

não se ('XCI'pIIlOIl a IlIarinha de l:ôa, lias lf'i.' tI.1 ,lia CI'l'aç.i'i, 11101' 1i.'1I11 .II' r.! 'h) cxtl'p
lllacLI : pUI' tll'côro 'c pratiCllu agnrol li ní '~1l10 ; jluré.u as I'l·j;",iil'< illliJlla, I' ill'I'jJ"
ral, .. i'. '1I1C trlll ii llIi1rinlHl tlaqll"lIc I~slado. Clllll todas as ulllras ;lIlll1lni.'lracõe, ,!Ii
1l1esllll). ii fa ills .pill'avl'l do IIlilli';lerio do lJilralll,lr, Dcvo eslar c('r(".ol' qlll' lIin~II('11I

slIppor.í qlle cn pur amhiçilll p :s'oal, '!ui~e' c prollio\cr I emlllC O rl,.tl IlIrono, iI
'onljuual;ão cle~ta ·xcCp(lln.

li. Se da dClll~ilt;io desté lllC'smo ilrli~l1. não poclerií I'o:lh'ir . ".11"1\ \'"lIan,lo 1'01'
lll~al ao nl)SSll dOlllillio,lalllhclll aSila lIIi1rinha ("~I'crü 1i!;;lr feil" da jllri,t1il'i;'i1l d' S, \.?

l1esposlll ali 11" ljll.:silil.- "i)ll IllhS11 Ih'lI '11'.11' 110.; flltllrlls '1I111ill "'1'''', ,oiJrl' .1'

VOlllacl,' du illl[wrillll(' fl:iitme:lllo' c\Íi!l'lIle; ~ão léus,! 11' 11,10 ouse' Ic ,\lIlal': sla 'lll.~·

lllo I! alClll UC Iclllcl'ul'ia, uciu a,
,~
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('l)ll0 :l puvoaçiio (ln LlIgem, cabeceir" Jas malas de Jcqni 'içá, é\ feira
(Ja vcuJa dos preciosos viilhillico c pl111lll1l1jÚS, c para oude culrão Ioda
a Gil lu de focillor sos c descrtores, pareci" Wllvir lI1uilo ao real serviço
II:> jm para a COll ervaçào de l~o riras mal,I:" cOlIJO parll 5e Illillller li boa
tHllcrn II serviço plllJlico, que". Alle'l.1l mandas'e levalltar elO villa aquella
jlovo;u;iio:. toJo' os dias impullemcnle se comrnclle i1lli lodo o gellero ue
1l1/lldilUtj sc"uida muilil5 vezes de feroz mortllndade: nindn lIeslt's dias pas
sados se fizer,io ql111lro morles. Para lIquelle Illgilr uescemas jlOiauas,e lOclo
n I'omnlcrcio do serliio, c a erra do Abiá conlém ouro, que os cUlllrilbalJ
(lisllls exlfllllem sem algum receio <.lo Cil ligo, quc juslulIlenle mereCll-

f2. Sp pxistir a psr.ola dos pralil:os tio Pará snjeila a S. A, e as olltras ll50, devl~ 011
não p~1'l:c('r qnr. involl'E' contl'ól\iicç:io Illanif,'sla? E IJlme: sejflo as razões Que apoião
esla dilT"rença da opinião ue \" Ex. no Itll:~nt ás ditas r 'cola~ ?

nC'Sllllsta ;111 J2° que~ill).- 1'01 ora llãr) lia Olllra escola d~slc gl'lH'ro; se a lIon\'<'I',
S. A. 1\, o prilldpe rl'genle no'.u sPlllillr, a cujo alIO P. supremu )locicr Indo e~tá su
jeilo, decidir'" enlão o que for S 'n'ido, ~cndo este o uuito recurso legitimo, brcve, c
facil,

1:3. l1p,spja emnm S. A. qne V. Ex. fazendo a compara';ilo das ;lItribuiçüC's conce
didas pelo det:rI'tn, com as l'el"l'idas lia minnta da Carlil regia, llie mo:tre c1aramenle
'1l1al:S cli'I'e gozar S. A. para C""' (J srrl'iço da marinllil prosi!(a Iwlu I1JQdo mais condu
cpnte: ao he:n do Estado, pois tlirigindo-se tfio sÓlIlente a e.le pOlllo e SI'IH:iali .imo
Iodas ilS vislas ue 5, A., o mesmo cl'C'nissimo senhor de boa Illelltl~ prcscindir~ de
Ollll'aS '1uaesqner considel'açõ ·s. de. ejanol) lodavia que não possa parecrr ao publico
ou o decreto lavrado com falia dr, I'rlk"fio, ou ilS ullimó's allrihuições traçadas pOl'
111;ío IllclloS lll'lIl intenciouacla ; desejo c>Ie, no qual sem dUl'itla alguma I'S)Wl'a S. A.
ver ii • I';x, c1IIIfol'IJle, atlwclidu 11 ii 11I01' e o respeito de amuos pill'a com a real pessoa.
d) IJrincipe reg 'nle nosso, cnlll)l'.

Ilcc,s gllarde 11 V. Ex. Quarrd-grnrral da marinha, 3 Ile Setpmhro oe 180B.-{IIm.
e EXIIl. Sr. \'is.:ondc de Anaclia-José Estevão elo ei:r;a, Gusmão c Vasconcellos.

li"-poslõl ao i3° f(uesilo.-ü 'l'renissilllO SI'. iufalllt' me hOllra muilo com o l:onceito
que de lIlilll taz ; lIlas rslc cOIll:ciw ti juw, quando pC'n a, quI' os meus dI' pjos lI50 ~lo

outros 11I~i' cio (jUI~ o bem cio real sei I/;Çl), e 11 de ohsP()niar pm tndo u qur. eu jnlgar
COlllpalil'cl Cum o lJle~I1IO real S rviço ; c por esle motivo, dl'poi~ dl' eSlillf1ll sallCciCJ
lIad'ls Iwlil snpr,!ulU aUlUridade o~ apunlamenlos,cu pedi humild 11Jl'llll'ilO pl'inr.ipe re
!;"Iltl) nossu sl'nlrur, qne lU'.! pel'llliuissl! a faculda<Je (I\: os t:lInllllnukilr pr 'I iall1enle ao
mesmo serenissimo .'I' ,i nlan le,cujil prilticil e conhedll11'nlo du nllll!d" igllalarão "III POllCO
tempu asna perspicilciil e t~lelltus natllracs, e OS tOnlrpCÍlllllllos C lutes adquirida~,

Jlilra f"licilar lima 150 imporlallle CUll10 cst:abrosil lC'parliçiin, .' pela qual ell fiz lodol
os psfol'!;o' CJuc lIils llIilllras forças cal>iflo, que .. ,\. mellror sabrril agora a\'alial';
c,perando CJuc sc persuada dI' fJUC sendo neccssnrio con;.erl'ar a ('rl'el~ria tle Estado
I1Il1 allrilJulo du seu titnlo e f\1'1l011linação, não potlia Sl'r nem mpoos pXlenso, nem
achar'sr. l:ln limitc 11lais lllarc~do, para cvililr contlictos, tio que o que e 1[1 concebido
lia Illillula at:tnal da cal'liI rl'gia, que tcnho a hlllll'a de pôr na SUiI I'ral Jll'esença : mi
I)llla, '1lle, aclarantlo mais ill~lIll~ pontos cssl'ncíaes (segundo mc parecI') é inleiramenlc
canl'lll'illl: ao espirita e:í INra dos lllen<:ionados iq\onlall1elllOS, j;i legilil11anH'nlc appro~

'[allos. I\c~la-lI1e sómcnlc fahcr uma I'rOl'xão obvia, antiga, c clue não pôde escapar
ao illllminado entelldillll'nlCl de S. A, o sl'l'l'nissilllo Sr. infilntr, IlIas qur.enjnigo r,on·
H~nicnlc tl'uçal' aqni ; qllC cm discussões desta uall1I'rza, scmpre se pócle achar razões
..specio~as e de analogia cm qualquer sentido qlle seja, as lJuacs só pótle ilcabar, ou
lima autoridade imparcial e suprema. ou a boa fé; aquI'lia já dl'cidio os pontos es
,ellt:íaes da qUl\stiío ; e esta reina t;f.:rtamellte no magnanimo coração do SI'. infante.
:a 'jlll wmu 110 1Il~1l; PI'Olllpll) 'empr~, como acima disse, com a mais I'iva vo lade



!'IUo. P:1I'or.e sNiu muilo eonl'enif'lItf', cr ';11',<:0 II 10 rseolll L10 phill ,~nl.hi,

agronoma, e qlle nella 05 lIspiwotes ao SPrvi'.'u rlll 'Jllminislraçiill dlJ~

córlcs npn~lIe1e5, 'fi) a llltul'i1 dos bosqu 5, cura,l! Iratamento dus arvore',
c fillqllcjo dos páos, Callsa a muior laslima, senhur, ver perecer llS nOYIIS
vergonleas, qlle nascem cios ráas C0rtado : prln falia de ll'uta.ll sua Sllpii:r
I1cie expost., (10 t(~mp\) apodrece, c lança róra de snos nOVilS i1ryoresinllil :
ali PUllOll.U,jÚS tlio 1'111'05 imporlílllles pela SIHl J'wi"lellcia /lOS raios do sul,
e nniiio e.OIl! o feno, pl'of'riveis nus mais In!loudlls do 0110,13 Olll'é, pois
que 1\0 telhe tliI Asi1\ se ilsslJmelha, pegiio dl~ tl I,wa e de 'cmellle, c I'sta
cll\lul'a é digna ela' sauiils e e{'Onoll1il~a I'istas ele V, Alleza,

Ile o oh rCJllilll', e Col1eorr 'r para Obom ~enil:o dll 1:~11dIJ. e p:lI'a a \'I'rdad 'ira ~lol i.1
do s~ri'l1i,siIllO Sr, illfRlIlL

,eUI'laria d' L~ladn. rl1l fi tle Setrmblo c1e i80 '
lnfanto.: D,PI'.ltO C~'IO~"lc,-F.n O Ilrilll;ipe rl';.:~ntr etc, Por de<:rl'lo deIS cip.

Maio clll:l" anilO, h"n\'e por h"l1I nomllar-\'O~ illinir,l/lt';-!l:,'nr.ral da Inariuha. jUllto á
minha real p(',~ tl.l, allt'lilniIH.1,)-VO a aUloridadll c J"I'I~dicc;ãn que pela palente dn
referido ["lO!'lo \ tl'! l:'l/l1J1I'Ir, CI)II)O /lO IIll'smo c1ecrrlll fni ~Cl'\ ido declarar, dc :orll~

qnl' ficassl'is excl ~fllllo !(Ida a <lnloridadf' ndlllar P. n:onlllllil:a nl'Sla rcpartiçiio.
E porque "In con~rllno'l)l'ia, (I minha ,I'cn'lnria de I~~lilcl .. dos nrJ.;lldo~ da mllrinha,

e domínios 1I1lralllarinos fica sempre COll1petilldo a aUloridacie polilira I' o:iI ii eh nll"
ma rf'partÍl:.i , cnlll~'re r,,~nciainlcnl': dl'c;\üra,' quac" :,wjã., II aurihniçtie, c 1i11lile~

das dilas illlloriliadt's, dr. cfllr 1\C compõe aclllillmenlc a lcpariil;ãn lia 11I1Irinha. il lim
dr. qnl.', cOll["lelllodo lIuanimrs para \) IIp.m do nl"n rrill '1'1'\ iço, lIoresçll estc debaixo
dl: \ OS'l~ tliret'r,~o l1a ["l<trte que vo fica IWrlt~nCl'ndl),

11' inherenl' ;00 105,11 cargo a jllristlit:,:,ão militll". arlmill:'lrali\'a I' "conomira. pl'la
lYIíllleira s guinte : OS corpos ua IIrmllda real e da bri~ada 1't'~I.da marinha, a CUIIlJlI

llhia .105 gllarda' marioh<l. 0'1 inltnrlenl's da marinha. O~ insp 'o"OI'C do, illsrlla..,.
os offidacs l' piloLns das emfJarcac;õe.<, ela minha real COI Oa, os 11Ie~lres e coocra-ll1l',
trl.'5, os cOn~lruclore~, ClS palliies e mais empl'o'gatlos no,' ilrM~n~ s real':; do conlill~nll~

do Brasil. fidio sujei los a \'ossa jurisdicçao nlÍli1ilr • rronllmica, brlll entendidu, ljtll'

sobre aqm'lIes clrp05 nlililarcs, a ,"ossa anloridadr, além de ser igual ;'t que cxer 'l~n

a reSIJeiLo da tropa cio conlillcute de rortn~al, osmarechul's-gcneracs do rx(:rcilll.fpll'
o for~o jUlllo ii minha real prssoa, consistirá tllmbem em 111\: apre '''IHares illll1lrrJiilla
menll', e SI'Ol a inlerro~iç50 ele outra quulquer i1ntorillatl', os n '~Ocill~ rclali\'os II
I'sle importante car~o. Conl["lrle·vos por con cqllcucia. a prrrogativa exclusiva de no
meares para ,11)11 'lIes do. sobredilos em["lre~os, qlll'. Sl'guut!u ii rraliea rcc,'llida •• ejllf)
ind':pendente~ da minha real assiglliltura, c de fazeres e levares ii minha n~aJ pri'Selll:a
as propostas dos cor·ro, lIIi1ilares da marinha, por "OS pcrll'ocer ii suprema in -pecçãl>
illllllcdiatamentc á minha real pessoa, de lodo o orpo da m<lrinha tio llrasil .

.:\' I'OS ii juri dicção aclrninbtralh'a e economica, pertellee lIIdo qllanto era da ('(Jm
plllencla clo~ CaJlilã~s-geuerars de aliO hordo, do cOll5elhu tio almiralltado, ela juula d,~

far.enrla lIa marinha, dos iII pllclores della, naqlll'J:a parle 'fne dizia l' 'sllrilo a con~

Irncçõc~, concertos, e trallalilos dos arsenaes n'a's do Brasil, cúrtl'S e cllllllncçõcs de
madeiras, cordoarias c olltras oOicinas pel'll'nCenles ao~ ml'~IllOS al'senaes ; a nOIlIl~a

cões para cmbarqnc de lodos os ofTiciaes; assim dr. nal'io COIIIO de fuzl'nda c silnde.
em embarcações da l1Iinha l'I~al corõa; a ordem para armamenlO e <!l'surlllalllelllo
destas; c a instrucçõl's e orc\I'IlS para O sen deslillo.

Finalmente na vos~a qU1llidade dl: almirante-gener;.), pertence-vos lambem a juten
dencia e alla direcçãO da escola dos pruticos do Pará,

A' minha secretaria ele Estado dos ne~ocios da marinha e domillio 11llramariul'ls
compele a jllrisdicç:Io politica e civil j e por conseguint" ~Ó a ella toca mand,u' la\'l'ar,
faleI' suhir á lUillila real assilinalura, e baixar depois ao conselho supremo militar, e ,
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P:lra snprrir [IS rlcspezas nos rClles córtel, indcprndcnleme.l1lc do fu!"!.,
t.ln5 110 erarill da Ci1pililllill, além dJ culluril ua quinto,qlle lendo formado
I,arn \IS proprios da rrid fiJzellrla com ,mi. de sele mil pós de~ II fé" luas
IlIil pimelJteirlls, C('m r',lJlelleir,ls, que 'I segllro II V. Allezll uentro rfll
povo lIl'l'ob(I~llItna relida de' villle IlIil cruzados, niio lenrlo eSSíl proprier!ll
~!e IllglJltl 0:;(;1'3\'0, sorn eml.wrgo rias justas represclltiJ~ÕCS, Cju' lelluo
j'cilfl, qUilnc]o é1 .i OII lu da fazenda Wo francament pp.rrniltio no r.orclllcl
!losé de' Sá mais ele lrilll<l, p~lra pOr em pralicll projeclos reconhe idlJ
ln 'lIt.; engi1l10S0S, e pelos qllll S il real filzcllda, ui pell leu sonllna iln
1I1lmsas, WIIJ pura peruil <lus eslnbelcci01elllos de uma cSlrnua, que se

Illi1i$ Irihllnar~. (HI ;í ml'sm~ srl'l'I',a ria de ESlado, os drcl'rtns de lodos S promovidos
n,l lilarin!lJ I'<'al, 011 .ejAo o!1il'i,II'< lllililan'S,lJlI dI' r"7."IHla,~cl;lIndo:l parlidJlil,ão lfno
Llo ljllarlo'I-l;tneral,la 11I:trinha SI' fi7,"r a snlllwlila s~(;rl'lari~ de E~lado, acompallhada
.1\' l'~larÕr~, ['01' 'IÍ~ aS~lg lad,,~: i~IIi11JIlt'nll' ~Ó a 1,11 ii ,'olllpelr rilZl'l' ~lIbir (lllIinha rral
;;$,i~II:!,III'il! Ind:j: as pilll'lIll'S ' '1l1ae'f1l1l'l' 01111'0' diplnlll~s (1'11' 1!l";lo 1'I:1'1'1)('I·a, '
lll:lIIdi\l'I,lvrar afjllf'llr's (!l'creln, cilrtas ITfiiú~ I: illvilr;'~, qllr dc'ãn pr(JlrJlIlgill'-se~ll

/lI'C 'mf'lIlllral1l1:IIIIJ~! idle"açlle~t l'~IOl'lIlilS,'~ II()VO~ I'slilbl'lccilllClllos f111.', pn.lc'·d,'n'lo
ilpprovaç;;o (' I)l'd\:11I llIinll", i' IÓ~ injnwdiillatllf'lll': por lIIim C!lIllIll'lllirada, liollt'l'rl'is
<lI; malldal' I'f!'c'Clllill', (lIjas lIlinutas nu l~~bol; s "'Ião por \'ÓS I'lIhril;ado:, Ue\'(: ii

1111"I]la minha st'erl'l:lria ele I':sl:u!n c'llIlillllar a couil"cCl' e ii prn\'id~ndilr ,obl'c lIIrlo
O '1"" I\lca ií soprelllél ~ alla polida e rt'~lIlanll'lIln civil eh: 1()(los I), JllIl'lOS ele IIlnr do
O'"lill"II\I' do Brasil, e mais domillios dil IIlilllia rPiil 1'01 DiI; fi 'al.e1o-lh!' pnr eOIl$C
'tlll'lll:i<t slljl'ilas 1I1'~1., pule a' illllol'il!<lIlrs ciri~ e lllililal'CS, f1111' I'xercilãll ii Plllicia
ordiuilria dos 1I1I~"1I10S porto; I' pelo nl('~mll principill 1110: ficar;'1 pcrll!llcl'lHlo a no
JlI"aç,~11 t: ,II pn'lIl ii il1,p"I'.;:io ohl'<: O~ pilolos I' pralicos do~ nH:$1ll0S 1'01'10<.

1~llillm~nIC lhe CllIlIPI''': nOIl:par 1I~l1lr, para iI$ academia: 011 f'scola, das sdrl1cias
lllalhrmillicas pllras e ,lIilS applkil(/ies. tll1(' t'XiSII'1I1 011 '1"1' 1I01ll'crcnl de ,I' crt'i1r para
ill<lrll~<:;io (lO pl1hlicu dl'~ta capilal. mais !)l)1'l , da mOllardliil, (0111 ii iU'pCe(iio SII
prl'll1i1, como illrí a;!Ula, sohrc as Il1e~lI1aS ('sl'olas e ilcadpfI1ias: a'sim como il in:.pcc
Ciiq e j"risdil'ciil) sobl'<' lodo: o rilolos di' nal'io" II,: COlllnH'rcio•
• (;OIl>il1do, '10e ilqll)~s as <illlOridildcs ela rt'pilrlil;ão ela llIarinha sf'jão i~l1iilll1ellle

iI/formadas da& tl~spezas della : \Iria minhil "crelaria de E~lado do: 1I1';'ocios da ma
rinha sc ~xpf'dirão ordells ii lrodos us illll'o;lr'II1C5 ria marillllil, I'ilril lf"l! I'pnwllfilJ all
JJllahncril/~ a illolli" "lias, relações idellli,(as ele lorlas as de,\! zas das sllas reslwclÍ\'a~

I'cpaniçõ.'s: Iicillldn ohri;;aelqs IlS ml'5111OS illlellrll'nles a dar lima COllla pl'l;: I1l1'sllln
lIlinllil sc!crelilr.iil (I' r:slado, de IAda ii slIa alill/illislra';1iD, srmcllWllle elll llldo á qlle
"us I'lIviarClll, COlroU St'1I IIlIil'o r. '1I1"'rmlJ ell {e,

Para mais silllpit's e 1't':;lIlar I' 'llf'lii"lIl1' li;' i'Olhas as ill110ridadc~, '1"P. IllllilO cnn\'élll
lIIardltJfI1 I1l1ida,. e (!t' iJ\liJnn aCClIrdo põ'ra bt'n1 d,) 111/'11 n'al ."'l'Iiqo, de"erií a corrl's
pOlldell ..,ia do S(·ú "xpeeliclllp. f'I'(liuarill,(Orr"I' olliciillmcnlt: t'nlre (I iljllclilllle (II! 01'
d~us g.:uerill,f\1I IIlaior-~"lwl,d dil illnliHla l'I'al, .: II nffiridl maior c/;I nuuha srcr('laria
dp. I~,lildfl do< n.:gell:ios ela Il\ilriplla (' d"millios IIllralllilrin l 's, I'nl 11111111: I~ d"baixo da
imllwdiilla illSlwC~ilO dos ,pus I'l'spr.,·li I'OS c:heofes ; ~ ,'xcl'pC:io lills ""I,:Ot'ills ~I'alC'~. e
de',nilil)r ponel!'1 iJl;ãlJ e segredo, qlll' i"lgal'<'s IIl'I;('ssario qJlIllIlllllil'ilr p('s~(laIIl1I'II11' •
.. II por 01111'(' qllalqucr in('io, \(11l: fica i' "OSSO ar/Hlrio, ao lIlell millislro c secrctario
de E,lac1o rlo~ n('(.:odlls ela 11Iarillh~ e dQI!JilliQS ullramarinos.

Pdo ,obre,lh.. !'xpNli~lIlt' Ilrdinilrio, e11!'frcis COllllllloliear ,í rcfrrida minha ~rcr~,la"

riq de ESIM\o,I,"1as as alI 'riIÇO"t; I: novas I}rrlt'n~, \1'\(: for '1Il e)q\l'dida,~ do rl'li'rlt:!-(.:"
lIr'rill pal'a 01;(11) "'rviço da IlIarillll<l. e 'lnc lOS .i1l1gal"is I'S'I'r.rial's do IllC>1ll0 st'n'içu
<I fim d" qlle ua rI;[ riela milllla ,I' 'I'I'wrÍ1t d" Eslilr!o U;II) sc i~IIOI'(' ii marchil da disri
plina ? acllllíublrd(io da rf'parlicão dil marinha; plll'f)lIe ii lodo o 1t'lllpn,OIl de iUIjH'
~ilU"nlO, ou de ii\!. ~lIcia \'o:.sa, lit'\'c I'lIa, pl'!'1 'llil pi ol'l'Ía cs.-cllcia, ' S\':;'lII1<IV a !ri
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1150 povoou, e tem havjtl0 tanta diffi uldado dp. se cOllccder i1queJlcs brll ..
1;0 , qne promelliiio S \"'urlls \'allla~eIlS ao E tacln; p;lrcee cria obvio orn
direito mil/lo pnrll e impur 1111 mad'irn, corno UIIl dizimo, c por ventura
él t:r \11~'ii() tlc I1Il1 1l0VO pa~o tle madeira 110 Bra ii, :1 scmelll;1I1~il do que so
e'llll11'leco\L no rpino, niiu ,egurüo os meios de consolidar lüo importante
atl,nini -trll~ii(\, idém de fornec r 1101"0 rilmos de interesses n'nes, d:l1ldo
nnlu fÓl"lnn sahia e f!('onolllicu aos lralliJllros dn rC"'cncitl UOS córles, c por
1'111'5 abrindo lalllo, r'lInncs t1il industria e felicidade tios PO\'O , que aben
(.o:'lrúú ilS IJeml'azejas vi la, tle V, Alt(·z:t ; tl 'IIWO, sellhor, se apromplarúô
a V, Aill'zlI as Inlltieira, 001 qllO;1 murinllil r iii dllmlo sL'gurnn~i1 li nlO-

II ~u,' 1:1' ',lç,I'!, conlilluar SCIII alll'l'<lçiio, a cliri"ir aql1pllc illlporlimlc' ralllO de admi.
lIi'lração, lC/1II0" fazia allil's da "ossa nOIllI'açãc, clTlquanlll 1'11 1150 h011l er por bcm
(lldc'lIar UcOlllrari' ••

l,'iJl"lrn"1111' a IlIarin!li1 .lc (10a fkar,i COIllO s~11lprc cst""I', lll'lmiKtl da pxclush'a IU
ri~dirçÍln da 1I1iulla 51'<'I'l'laria de' Esl~(lo IIIIS u"[(ocios da lll<lrilll1n c domíllios ultrama
riI10". () C/'I" ludJl me ral't:O'U COlllllltlllkar-ro para "(ls,r. f:0I'('rIlO, (I para II lI1l1i"

1':'~III<1I'l' 1IlI'IIiodh:.. <IC5I'UII'CuIi0 lias illlrortaillLsillla: fllll\:~Ül'S, qlll: liip jll, la c anl'.,.
ladalllvnl' rqs cOllfil'i. E~t:l'il'I~, elc,

CAI:TI nQ Sll, 1:-'I'A;\T~: AI,311R.I~TE-Ct;:H:I:AI..

{Coria,)-\'iscondc (ie Alladia, ilOli[(o, llal'enlllHllC incumuido o ml'lI lI1ullO nlllarln
S"II\1Il1' I' lio, d .. prl'I"'lIil' ltIdas as disspu~(jes COIll a "Js,a S('c,l't'laria, ordpuilnrlo ((lu'
f'U III ('III"lIdp, s" ("11111'0,1'0 a n',!"'iIO rias alllul'idad", c I'l'galias,l)o" dr"iii./ "(JIlIlH'lir
ôi Cild.1 Ullla das IIl1ss;1S I'cparliçiil'S: .iul~uf'i, qllf: l"Onlllll'lll'r-lu, o ellcargo (I" ,ós
II!C IUU ilS il'IIal.'rl'i, c <Ie,:r.,,' 'Ieis o, districltls das dilas jlll'isdi 'ÇÕI'S, Cl'a a lUaiol'
dt'U)'iUSII'iIC;ào, qll,' podia r1ijl'-IOS d.' 11Ina ronfiallça, e de Ull11l illl.,lll;f1U I'llrrladcira
1111'1111' ~\'Ii"l'osa: 1'01'1<11110 Illandei, que 1I('sle I"pirilo ,"os psn.. ,'p,s" o 1111'11 ~lIa, da
rllllpa, qlle Sl'rll' ilC:lllalll1Clllr UI' 1111'11 porll'iro da camal'il. rede pui' qoilo ,'sllaulio
1"(: SCl'iil, 1)11': rós daollo-I'O' por 'llcal'l'('gado clllllln nt'l-Ço 'io Ião onseqlll'nlll l' gral'u,
o qual II": di7,ia lal110 r 'sl"'ilO, C1I1 I'I'Z de pro"I'~lIir ,j', lrillnndo~o COl1llJlICIII I'o-Iu
linha liilll:'lll'rll,an,,'nll: cOllliado, pr f':l'isSl'is Il'i'la-lo "III ditrilUl'i1, e CllI 1'11 MI'

(l1I1'ido conlo 11111 SllllPran<./ jlliz d'l n(ls illnbo" produzilldo <IS ros'as ril7,Õl'S com anll:
dPilÇ:iO 1I0lil"!'I, (' prol'(H;,,,ido ,',n CHlu mudo a I'p,tI aflProril(:fio: proc rliplCn\O c, te,
'j1I1~ Il'isl'lllll'II!.I' ilHO p(Hlc: deixar de pan'cI'r-lllc ;\1'''''0 cio qne dI' \'ós cspera\'a, o qUul
occupariil apella' 'I 110"'0 jlliz SOlll'lalltl ('III appl'olar (IS arlir;o: ele Ollllllum COII"'11.0,
I: dcridir aqll!'II,',. 1'111 '1''': 1I11S t'IICOlllra'~('III(jS discordes, Cu II fl's'o-' flS, que a e..lra
nlil'7.a prOc!1I7.idn "111 IlIilTl por pas~(Js liio pXlraol'dinarios, ,ó podia ser i1ugIlH'n,larla
Iwlo Illai' nlrilflldillario clc lodil, , pois Inl cun. id 'l'O o dr pi clelld,'reis illda~al' a
11111111 .. \'lIl1lad,', tll'l:li" illldt. ilO Illesmo 11'l1IpO ii callsa d()cidida pnr 11m 1<11 juiz, ,ii

r"clidilll c/t-. Ir, " 110 illd,'I""t'1 CJl'iII 11lI, '1l1e s '1Illllt' l!lp t('llho l'llt'oilll'adn i\ ml'n 1'1' 

PCILO, l'''IIIi'1 '1Uf' lallllll'1ll IllC UII\i";I, I' ils SlIas 'lIprC'Ill<l~ I'fsullll'ü"s'sPJ'-,os-lIôio COIll
pll'I,IIOl'IIIt; a1I1111l1l:Íadil'.

t)oartel ·g"lll'ral d;~ Illilripha 9 de'~ell:mur(l de t808.-111/'qil!C, q/11lÚallle-!J nf·ral.

)1l~UTA nE )fA r.Al:TA, QUI; ~'Ol J1J:I.IK'lTlUA A ,n. 11. n:n, .DJ>O JOS~ DE PORT GAL.

111111. Il I~KI11, , 1',-\1011 allligo. collt'~i1 c, r. Tellho a hOl1ra de relllC'ller a \". Ex'
~ Qitrlll'lIri~illal, ql1\: ill-Çl)ra ac;,uo de rocl'ilcl' elo SI'. infalltc, '01 consrqlleucia da mi
Ul1la ela Cilrlil I'I'f:ia, c dóiS ll'sposlas ;is U.'Cl'l'lIl;ÜC.s, qlle por orei 111 (' appro"açiio l'I'gia
1'11 linh.. fcito leI ar a 'ua real I'I'~ 'CIlÇil, por "ja de José E tel'ào, em carlil. cuja COpi'l
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norchia, lhe grtlngee digo idllde e respeito, para com .1S naçües elo mil ndo.
De outra sorle, senhor, é impossível que os meus trBUIIllIos rossão SOl'
acreditados na ft'lll prescn~3,n/ia lenuo f1lei06 com que anilll.1f iJ illullstria
dos povos, e sllti~fa;:~r COIllO cunvém as ordens de V. AllezlI; servirá dp.
niio pequeno ll11gmelltll, OQII13 v,jo a expOr a V. Alle·18. Pulo mell s(lbill

govern:luor me for50 ordenaulIs as remessas rias maueiras da náo D. João
de Cast,.o~ pediorlo-se-me duzentas rlllzias de lllpinhonn, () qllllll'O de
pranchócli do vinhatico de cincoenlll palmos, e qllilll'O pollegadas de
grosso, e tres dl1ziôls de seis, I) aléll1 desla encommellda, qllU 50 n,io póuo
preenr:her com monos de cinco mil cruz(ldos, me foi orctcnauo a reme' a

lnmhcm enl'io a V. Ex" ro!\"~nclo-Ihc qucira If~var ltIt10 "O sobrrano r.nnhccimf'lIto do
pl'indpe I'el;enle 1l0S~() st'uhllr, c prdil'-Il11': d~ luinha pane lllllllilrll'llIcnlc as ~lIilij

tll'uens ~ohre o qnc drl'l'rci praticar np~la critica l'irCnll1"lancia, I'In 'Ine me acho,
p,:tando pl'omplo para l'r,.i;:nar cum a mais sincera "onwde, I? Cilr;;" rl,- ministro dI;

EN Indo, d,: CJne 1111' rcvrstin a illt" hondade do nosso illI1ildo sllb~rall'l. para :r' ilc"har
~em de~ar, de lIllIa JlE'I'~Olla:;('1I1 clr Iflo alta ~el'ilJ'(:hia. on d.· 11m ministro i11l10
cente, 1111101 conte:taçiio, ql1e cSle nfio Jlrovocuu, e em ii <illill foi dil'i 'ido por ordrm,
á qlle nao podia dr~ulJcdecer, np.:lI fill Lil r, Eu 1l11~ n-plllarci mllllo ft'liz, c pa~o clt~

alguns sCl'viço~, quc poss" ler feito. sc Il principl: rr~l'l1lc nos:o sénhor m' conscnilr
ii sno protrcçào e lJencvulencia, concl'dellllo-mc a luinha <i('nlissiio, que JlP.l;O par" so
ccgo do mcu espirilo illll'ibulado, scmpre com a respons"hilirlade ue 11111 minislério,
pal'~ o qllal cu conheço, qlle niro lI'nho, n"m aN luzcs, nem a1lllella prudcuda lIeccs
6ana para f'Vilal, l~ passar tal:s compromellilllcnlOs,

l'el'dnc y, Ex, estcs Irab~lho~, fJur.lhc tcnho (iado I~ntils I'C7.I'S: (' o cr.o pCI'milliní.
e o n05S0 "ngn.to soherano, por conseqnencia será serl'ido, qne ·..jil (,SiC o ultimo desta
"olllreza.

Deos ~narde 11 V, Ex. por mnitos "nnos. Cas" 9 de Selrmhro IIe 180S.-l.lc V. Ex.
amino mais obrigado, fito I c vencrador.-Viscolllie de Anadia.

PAR,' o SR. D. FllRl'lAll'DO JOSÉ Dll l'ORTVGA I,.

(Copi"),-IJlm. c El'IlI. Sr. Esta manhã recehi a carla do Sr, inf"nle "lmirant('-~l'

n~r"I, lJue rf'mctl" a V. Ex. por Cllpia, jnntamcnte com os mais papeis, que" prccc
dêrno: como o dilO cnhur por 11111 modo desabriclo me incnlp" injflsl"UlI~nlr, de má
fé a seu rt'speito, IJl'UCIII'(!i inclag~r o motivo dcslil indisposição cont!'" ii intcin'za das
min1las inlpnções, e pnde saher com has/"ntc cerreza, qnc o, motivos erlio os s('goinJes :
1.0~ qnl' tcndo-me o mesmo scnhor infantE' insinuilllo, (Inc 117,CS~C nn, aponlilmenlOs
sohl'c a divbão das respel:1ivas attribuições dilS duas rep"rtições, pilra sobre E'sles rU~I

damentos haver en nma confel'l:llcia eom o Im-smo scnhor, os I",.ira á real sant:çao
sem prr'cedt'r ii indicada conferencia: 2°, qne (l mesmo acontecê!"" com" minuta da
cana 1I'l{i" trilcada em I'irtude, e conforme us mencionarlos ilpontamen!o ; 3", qne a
r(~SpOslil ÚS reflexões ordl:nada pOI' cal'la do SP.1l guarda-ronp" José Eslc"ao á mim
dili~i<hl, rm IHlIllE' do Sr. infante, não fOla pur mil" assi~n"dn, (fllandu as mesmas
['1'f1~:lÕCS 11 linhiio sido pelo rl:fcrido Jo:é Estcvão.qul' Ihc sel'l';a de portl'iro da camara,
o qlle Cra pouco rpspectnoso (iii minh~ parte; li", qnc <l palavr" - temeraria - post",
no 11m ri" re,'posta á rclll'xão n, li, linha ofTrnclido ao Sr. infante, ell1 cujo rcspl'ital'el
nomc tinhão sido fcit"s as rcflcxões. ,\Iélll disto qne o serenissimo SI'. infilllle não podia
consr.n1ir dc llon mente na commnnir.acàl) ordenada na minnla da carta f('gia das
ordE'ns, qne 'm,111aSSI'ln do sell qnartel-g'cneral sobrc os ohjectos do scrviço, IlPIl1 po
dr.ria ignalmente <lpprOVill' O mudo de comrnnnÍl:ação n" mesma miunt" prescripto.

P,II'a minha jnslitic,u;ão del'o respondcr: 1°, que me parccen não dever IC~ilr <10
cOII1tccimenLU do Sr. iuf"nte os aponlamculOs. sem os Ler previamente mostróldo ao



- 159 -

de taboauos para o 3rsenal da curLo, de seiscentas duzillS de tliffereotes
comprimentos e gros6urus, qlle se wio faz com quaronta mil cruzados,
e pl\ril LuJo mil fui remHLliJo 1l1l\'eCCIILos c trinta mil réis em Olelnl, e um
conLI) e s-'ellLa mil réis CUI bilhetes da ulfilllde53, de que "lg n linh&o
vCll"imentu pllI'a Ooltllbro c Novembro do allno vinuo;Ho; o que pruva
assAs a Sllrl\ll1i1 ignoranl:ia dos deputaslos da junta uo ralar das madeiras,
ou qtic'rcl'l'1ll rompl'llmeller-me no real serviço, pois que nio<Tuem ignofu,
que tI.- faklls ue vl11llalico C. rtadas no invel'llo,c_

'
m as LrO\·0Ill18. rio "erão,

é que r.lCSC_ffi pura a marinha, e que aquclllls se lIào com, rão sem
mclill; por CUjilS impossibilidlldes tenbo rogado ao priucipe noss) senhor
o mallJlIr-me RUCC ssor, por ser inutil 11 miubil assistencia em um serviço
onde me fullúo o meios UIl condignidade, e illtere"Se de S. AltezlI, exer-
êl-o. Eslà corl'lrlos mais de seiscentos pãos \las matas, nào lenho fabrica

ue lJois parll os arrastar aos portos de embarque, e por isso muitas prças
'foriio perdidas, ou chegárão defeituosas: em tào artliclivlls circumslal1cias
levo a re(ll presença tle V. Altezll o expost ',assim como os meus mais vivo
prole. los ue zelD e fidelidade pelo re:ll serviço, a:.segurallclo li V. Alteza,
~llle tino obstante os illconvenientes pOlluerados, se fica remelteudo o tapi-

principe rl'l{rllltc nQSSO r~nl\()r. e lerem merec:ido a sua realllpprovação, assim como
.. mintlla da C.II·1iI rt'gia; pois que: o meu syslrlll3 runoado na ol>ri~ação, c delicadeza
do lIlen cargo, lião 1\, 1l\'1ll me parece. que pudia ser outro, scnão seguir as inlençÕp.s
do sobp.rilno, C a sua Supl"l'ma I'onla II', 011 e:..prcssas lias Id~, on declaradas por pala
"I'as; c qIIll a minuta o.. carlil regia não h~ndo aiuda recebido a I'cal assignatura, podia
spr allPracla prlu rrWSlIll) al1gl1sto senhor. ou em conseqnenda dlls rcpresentações do
Sr. infan1e, 011 Jllllu rrsnllado da conl"l'rencia, lJlIe e I del'cria ler com este senhor, Que
sri dC(lni~ dl'~las dill;.:cncias puderia ter lugar, Sl'gulldo a Slla anounciada vontadc. Com
isto lendl! rl'spolHliclo ao primeiro e segunoo ponto, von no lercelro, e digo, lJue U1an
daudo ~oJliar as l'el1exões <:0111 grande margl'l11 1'al'ól pOr as re postas na mesma linha,
panl fdcilidud,' da cllnfroutação. não julsnl'i Iwcessariu assignar (:sle papel assim feito;
e por isso Odiri~i de,te modo por 1I11la rarla a José Esll'vão, cuja copia lambem remclto
ii V. I::x., a lIual lhe servia de dirf'çcão, c cuja assignalul'a lhe dava lodo o valor e
legollidade. Qllanlo ao Quarto ponlo: a palal'ra-t..meral'ia-Cfuc me e. capon oaquelle
lu~ar p ,ias illéas accessul'ias, que me \'ierão naqncllc 1Il0mCnlO á lembrança, susci
tadas p r 11111 objecto de tania imllorlancia, não se entende dc fórrua alguma, nrm
jámllis pndl'ria vir á illlaginaçã de ningucm, que se enlendesse com a pessoa, que fel:
a Ill'I"'\lI1li1 l\Ias IfiO SÓUH'utc se del'cr.j eutl'nc!cr com n uatllre7.a da quP. tão, lJue não
~ licit'l Icnlilal' actualmente Iwla !lua ~ravirlild,~, c pela politil:a confiada á outra I'epar
lição, e por .st"s pl'illl:ipios dr'l'cria ser inll)iramenlc ullIillida, e rc'sl'l'l'ado para outros
lempos aSila dl'cisãll. Quanto aos onll;os punlo.,. ainda que pela Illillllta é 0:;1'. infante
o arbilro das pnrtidpaçôrs que jul~ar COlll"l'nieul('S fazer, as:im como do canal, pelo
qual as '1"ir.cr dirigir, COllllllLlo, como até agora não esl.í formada a sua secretaria, não
pMe dl'si"nar IW!lsoa mail. apta do qU(' o seu ajlldante de urtlrns'!I"cneral, ou l1lajor
general, nãu allerill)(lo isto lIaLia o c~senci,lI da qnestilO, que serú dcchlida, como S. A.
1\('a1o prillcipe reg(:nte nos os Ilhor, honver por brln.

Hogo a \'. Ex. qlleira levar Iodas estas c:onsas ao supremo conhecimento do mrsmo
31lgllSlQ senhOl', para que eu saiba a sua nltima re~ohtçãn, afim de evitar por est(~ modo,
qlleslõl':, li mesmo desagrados l11uitn sen5Í\' is de uma personagem, quc eu rcspeilo.
CIlnlO d.'vo, mio só Iklo 1I10tÍl'O prillcipal da Slla alta genrchia, e proximidade á real
farnilia tio 110550 allnr-a!l!) soherano, mas alé pdas suas qualidades e lal 11l0~.

Ocos gUijr<!:: ~ \'. Ex, Pa',;" I'm ~ ri ::Jl'lcmill'o .Ic 80 .- ilC011r/V de -inadiu
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lihonl1 p[lra li não D, .loüo de ((:iI'O, '5pernnllo dó1;o; lllmill0~ns orclCll5
de V. Altuzl1, o cilolinho da gloria St~ dle"lJ u acorlar, na oxecuçúo do qUê

for do rOlll agradlJ ti\} " AILH'l.a a quem Doo- gllarde.
V,dcnril, 18 d~~ Deze/II lIru tle 1~08, - O dcsembargador juiz consena

dor, Ball!ta:,ar ela Silva Lisbua,

o comme.'cio t' favOl'': ddo i)elo iU'ài datt" ...."....ellte
belu como & u all'~~ lia lti i'cantil,

Conbeccnda 0- principe regente o esLarlo ele nbaLimenLo em CJlle eslôv"°comlllercia, occasioniltlo p ,Ias perlurbar;ões uu Ellropa, c tle ejl1l1du'
anima-lo, porque com i 50 ,11I"'meL1lava aS rendas da ruzcndn real, enLen
deu ravlJrt;:ver a marinha mercanLe, por decreto de 11 de .Junllo, ordcnol\
Sua Altezil }{oill, qlle n5 fazendas, c mercadorias; que pertence sem noS'
seus "as alll1s, c' fllSSOIO lran-portadas em navios porlllgllezes. e enLras
sem lia alfillldegs5 do Br,lsil, pag,\:gnm somente 16 por (',cnIO Je di
l'oiL'1's (I), bem COlllil os dOrlolriinados - ll1o'lhados - pn ga, sem i1indli
J'l1 11<13 a torça parle, do que se lIavia esllpulado lia e,1rla I'l':,"ia de 28 de
Janeiro tle 1808: e os \lue fossem transporLados parn os paizes sLnlll'
geiro ,f1cilvão sujeitos ao imptl!iLII de qllatro por cento de billdua~ão,

Esla lei pl'oduzio algum efTeilo,pol'qllc d(lll lugar ,1(J illcrelllLnll) du' (~om

mel' 'io, bum OlllU O' da marillha qllc p'lll' eSl>U lcmp llÚO ora L<io
uLundan te.

, Sendo ue Hllligl) co lUllle, terem O~ 50berallIJs de l~orlllgal (l' SQIl tapd
Ião pürlicular; lton1eou ati lJi. \ln n, ,Iosé CaclilllO', rllpellão-Illú'r da suá
Ulsa (2); lJem COlllO por alvará com ror~a de lei,da'íl'lo rle 15 cio Junho.
elevb'u li ptimHzlíl de capella real, a iO'I'l'jll 011 rOllvclILo do Carmo, e ((
treou pnrdc!lill da ca a real (3), Na tarde J. -tI, meslI10 dia o cubitlo ,c Ir,IIIS'"
ferio da íllTtiga é,para a InelH:ionoda capclla,ollde celc!Jrllll.llo llia :Clgu i II tc
II festa (lo Corpo de Doos, ol'f1ciando lia sul 'mnidade () bi"pn dicwesallo.
e capellão-múr da CilSíI rl':1I, e ,ahin lei a pru'cissiío, Cl)01 lod •• a pOl11pil,'
carregalldo as varas do pallio O pl'inr;ipe regl'ntc, seus filhos, subrinho'
e grandes da côrte, ílLé' reco\l!üt-s'ü. Np III fostividade, S. A\[eza tlrdeno'ti,'
qne se praÜcasselll o ritu'ül e eerCI1l'I\l1i,lS lIsadas, na rHl~ri,lrcllal <1e Li5!JOa','
c plll'a () que fnriill crenun, n'OV,lS dignidades cecll) iii lil:ilS, om tudo igllal
a pnLriarchal. Para perpl~lual' a su'a piedade, Irlilndou collocnr 11m Si'ande
quadro no rllnd'o, e CI\1 frenLe da ca'pella-mól', cm fÚl'lna do painel, 011(\0

se achüva, toda LI familia real,e pill'i1 Cslu granuc excclJ~iio r i escolhido'v

(1] Vill.: a Collacção (te l.eis. tom. 1.0
(" Vide a C,,{leccrlO (te Leis to li! , Lo
13) Vide a r;tJlllJr~··,--'o de Lr:is, t fIl, i,
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pintor híslo 'ico brll ilciro .TilSLJ Leíllldro, natural de )bgé, que 11.1 phra,o
do Sr. Porto Jlc~re, trabrtlholt Imúto, e niio !La gltflsi oratorio na
cicilldr:,qu nü? tr:n!ut mM Conceição, Olt Sanlo tlo sw pincel. ElIe dceo
1'OU o tecla da l'aranda da acclanwçiio ele el-rei D. João f'l; fi'~ lodos
Os quadros da eapclla imlJeriaf; pilllOI~ o leclo da eapclfa-múr do Bom
Jesn, , e no conwr,w qne hrJ/tl)e entre torlo:; os pintores, lerol' a flrtlma na
e.UCllÇl10 do quadro do altar-mór da, capella imperial, onde n!l raiaI' d!:
uma maneira atilJlirar;el toda a (amifi(L real.

Nestu glande [\ladro toda II 1',11 riliü real acha-se tle joelhos, cm frente
a a"rada imüO'cm la \'ir~tllll Sellhora tio Carmo, dalluo IÜlI"ores a '0

nhora, pela felit'idade tlu ~ullla IOllna "ia!{em, Con-en'Ol1':>e e se pain ,L
sempre "Cllera 0, porém o cspirito "irtigino o de algulIs COllCgo' dê! CII

pella imperial, arrastürlos pcla ingratidão no' beneIkios que rrcohcriio
tio Sr. n, Ju50 vr, c de eu illllsLrc filho o Sr, D, Pedro 1, dcsperLúrüo
aos re\'OlllCionilrílls de 1 3 t, ü idúa do s. apagar aquello intcrcssanLe
gmpo, e para O qllO rllr~úl'iio ,lO pl'l)prin pintor li ri sas illar n slIa abril.
,José LCilndro,l'f)['l,:lItlu pol:ls 'irGlll11sLilllcias,apügoll o grllllo rcal,encobrin
do-o por detrHz dI: 1J11I mOllll) 11 se lI.io poder filais ve-lo: a sua pel'lurba
~iio foi lal que III lI,io sllg"erio a jtléa do em IlIgar de olco, olllpregnf a
cal, c a-sim se CllII crrOll até qllo o c.. ncn 'ilvoirn, actual al'l~ebiS']JO di!
Daltia,s nelo 1I01ll ado in pecLur da capoUa impurinl, a 1l1,lllllllllUO limpar
C domar, conseguiu tamuem restaurar o grllllJo quadro Ja pillcel de Jo é
LCilnJro (1).

(t) Fui tanll) o praz 'I' que selllio-s pela l't~stallraç;i'l do qnadro destruido pelo I-an
dali~lIln de lS;H, lfllc na primeira rl~sta que se fez a Nossa ~~lIllora do Carlllo, cm 16
de ,Iulllo de 1S::il depois da rcslalll'a~,:i() dn fJuadro do altar-lU 'I', em [ll'CSençl de
Suas J11agc~latles, pn!~(Hl 1I1'lnscnllUr JoalJ uim tla Soktlatle I'crcira, a,s l)uintc ora~:iJ :

IJcatí, g"i andiltut vcrbltln Dei, ct Cltstodiltllt illlld.
s. L CAS, CAP. sr .

• PrÍl'udo lia \'inle annos dc UI11 dos seus mais prccio~o~ padrõl~s dc gloria, cm que
1II0~lrlll'a a lodos o~ St'IIS drl'owdus, (\ quanlo -ão agradal'eis ao I:t!o as slIpplicllS cllde
l'eçallas ii Santíssima \'irl-:cru. COIII o lillilo dl~ Carmo, e lamentando lodus os rlia:; tdO
peno, a l)I'il',1(;5 , o cl! dc:trniu por fim a furça (h~ s 'us adl'ersariu:, r Ihc r('~ti\llio o
que lhe fOra tão l'iolclIlameulc ("Iurqll;uo, r"z apparecer lictorii)so, '111' ludu o ~ell

antigo t~splcnt!or, o scu fill'oril' 'llladro. j'lIIbolico, prcl:(O iro du purl.·r e das lJulHlatLcs
de ~laria, e ao ml'SlllO tempo l~ IIIl cdificalltl~ da piedade c gralidãu do sol)l'rõlllO, '!II!',

i,lIVOCillldIJ-a 110S ell~ dia~ <rcei'elurios, foi lJel1il)nalllent' der 'rido, dando-lIos assim a
n~r. 1l('~la maravilhosa reslalll',lclio, dl'sclllpl'nhada ii palal'l'a do :,el hor, 111~ (1111' IIIIIIC,(
faltarõ'tõ cOllsola\õ s illlllellcs, qlic a OIlVI'ln de clll'al,ão c nclla cOllfi:io, Ucati gll,i, l:tC.
ÁprilsivcllIIl'lillllOrphoslJ! Illlldallça prodigiosa! E qllanto lião é Elia, s"-Ilhorcs, 'Icdo\';\
das nossas rel1Cx.ÕllS rnórlllcllte ClIl IInl dia, todo du Carmelo, !' o prinll'iru occ"rrentc
depois dl'slc inesperado :lIcce 'so? (), certo, senhores, Cous('liti, pois, qu partilhando
o 1'0~So santo jllhilo, cu ('nlr 'tenha Iloje a I'os-a picdall', rallando-rus desta meSlUa
reslauração. Esta a matl'ria do mcu discurso: atlCl1dci-me, cu \'05 P('I:O,

Sl'lIhOl', congrallllallllo llllil~ ao (;,11'1111'10, a ;;Ioria ele vcr restaurado o . eu g-n1(lrle
criladr.l, dcpuis IL.' lima dcnr.ldaule IlUlUilíaçãu ue I'inlc a11110S, é mCl! ilÚClltO con:ll!al'
os tristes, fazen lo-lhes ver po' Cite rdetlJ, (1'1':, embora solJrcI'CIIh~ll sini,tros, inciJcl1

~l
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() r, ~lnl1oo1 de Ara"jo Porto Alegre lia mrmoria que CillllTIO , 13111el1
(;111"0 os de 'r'OIH;erlo" da razão, soure esle asslIlnplo, se exprimia do te
11l1lt\n: nas crises po plll<tl'es, que os úlca1l10S denomincio l"cgcneraróes
,po/il ica, , !La wna vel'ligem de novidades que drgenera em odio pas, ado:
os monumentos historicos, ão viclinws desln febre ilnitoliw: as scenas
,de rleslruição entre a Acliaia e a Etolia,o clclirio dos inconoclastos Tcappa
1'f'ce,n 7lf! '[('s lwnullos. O" ambiciosos Irel1lem dn sombra daqnelles, que
derl"llbúriio, ctlrrrào-se com a pl'esença das suas imagens, e convertem em
je!icúlcute fllIW'a, o esquecimellto de larS homens: contO se unw espo1lJa

~I's, a inlri:?:il con, rirr. c a inVl'jól (J:,rd"jC, arl'1I'II', qllP, o'no o Santo joh, olha o céo,
til no 1("H~lnllll"a dil slIa cOll'ch:ncia, c SI~lI t!t'f"l1stlr in ClI' tastis I/lCt", ai c07lsci/ls
1nC/LS iI~ c.l'ccI'i', a"ha ruI' lim nl) S.~II n~o'.ltllll o refri~l'rio c CtlllforllJ, E como C,l
é li IlIl'snn drWlrillU llu prtscnte Evalll;clllO, pl~ÇC) a V. ~Ia"'~slaú, liccn.u p'lIU a <.1CSClI
\'oilcr (' prilll~ipillr,

E' UIII I'rincipio ca inndo pela nnlnrcza c pe!.1 religião. que o a"'raciado deve cobrir
ae Olcu!n; li IIHio bomf.lzoj;l, c I'ublkar selll res,:\'l'a o' hen 'ficios recebido; e, lIiuda.
se é pos,Ílcl, reproduzir IIi'S gerac;õ s fuluras II IUOllloria uesles, e uo belllrcitor, Nós
"'mos lia.; I'a"illlls da hislori1, povos uiverso" c lo,l<>s clles empenhado' Clfl elel'llisllrem
seu~ lIolHes seulimenlo" de g"lIliúão 1'01' 111 io de lIlonumenlo; indel~I'cis: a po'se cs
('olhido apellas libertaúo dll' eildcas de 1'haraó, ajunt1lndo's , logo no primciro mez do
~cu ,UIUl). em roda dos allllres, para darem g"acas 110 Senhor, c lrllllSlllittorell1 ao vin
douro;, lfllc roi II Divina UlInilie 'uria qU"lfI 05 IIrrallcárll dll opprcssão pm que gcmiã :

all"'cl. 1":0 depois d;1 vie,oria alcallli ida pelos !sr:.elilas, qualldo jil de.ralletidos, sobro
w PllllislcdS ;Iberhos, erigi lido no IU;:;lIr do prlJ'ligio um parirãO cio 'en rec'onherilllolllo,
a qllO de'l ° nome d Pellra do Soccorru, para ti es igll1l r o,n lullilS as id:ldrs, qlle lIlli riera
o Senhor ell1 se', ral' 1'- uDcaúit nomen illius IClpis C1CtjuLorii ct dixiL hucuslJuc Cluxi
LieitHs est Itobis Dominlls.

E o 'Ille devia f.11.er, á visla de'lr rrineipi:)s, c de exrmplos lfio frisanles, "ondo lro
(,1\lJOS s~us dias Inctnoso ,Clll dias claro' e serenllS, um priul'ipe edurado Ilas lIlaXilllll; do
.-hri'lí:lnisllll1, o 'lue bom ill$truirl) nos seu; úOl'ercs para o'lln) Deo , e para com ens
1'01'11" 'lbill IllIe os soberalllH, COllOC11d03 na cllpula do ellilido social, são Illot.lelos tle
~I)uducln, laulo na ordclIl civil c politica, como II) .'1110 da religião? Ah, seuhores, I'ÓS
l! prosellcill;l'is S'lll'll rlllS müo' de ferro de um alllhi<:iosll, qlle sonbo iuculcar-se hOllle/l\
IIcces;ario, e ror i.;o l'o'Lira o mlllLo real cm umll llllÇ:1o, a:'ns de sabios, 111115 qllO não
tillh"o o prilldpio d _ ltHla a sa!Jelloria, que l' o lomor tle DO·1', '1)1ll0 declara o P"al
Illi:'t.:l - iniliuln stLr'enUO! timor DOlnilli; e bCIll conl'eucido cle que o sen livramenlo
11110 fOra Illér,) rcsulL:odo de calculos politicos, mas obra loda dll Dexlra 00 J~xeel:io, por
inLerl'cu~:ão d" , allli -illla Virgelll, a quem r ":ol'l'cra (lU sua all1icçüo .. (.i1li eslão, 0
nl1'lro', aiuua para Ulcllloria,as palavras da SUlllll Igr 'ja, de qUll '1\050 sel'l'io-slIb tUlln~

]Ii'/'Sillill.lt con(Il,?iIlWS, /lostras d preeationes /la despi/'ias). qllorendo dar UIll publico
le.,LcmrlltilO tia ;:;r,'lldeln do benelicio, c tia 5lIa humilde :.;rnl.i,lrtu, ullndou quc Ulll Olll
hlt:lll,1 de cripLil'o da sua huulilillÇão, eOllllorla a sua r ,,,I fnmília, aos pés lia wa valiosa
l'l'IIlCl'l"rll, lII11sLra;seao IIlllndo inteiro, que foi estllllniuha !lxl'elsa, e Soheralla dos Céos
II da lorr I, !l'lelll o sa Ivú rn, o li lOÚOS os ramos do a IIligu lrOIll:U br<l ganlillo, ii cuja sombra
,o Brasi I Lillha de cflgrllfldoeer-se no fuluro.

I.:: CUIlI eli'dl.lJ,o ~ iu de .J'lIleiro, jillisongelldo de ler sido pr f rido, pDm ser a séde da
1 1)ll<Irclli", tOl'e mais a f rluoa de ver inaugurallo sobrt\ .1'1uell,' nlla' (all<lr dedicado de
muilo \u Il;C. ti 5110 16SL, n Virgem Harin dos CHen Iita,) II en"anlndor omhlelll'llraçallo
J'i',fll nt- do Ilietinso mUllarcha, e por elle tlicllldo com to las <I; cil'rumslancins; cória
fiel de "eu' .eulimClll')s reli"ioso ,e modelo de COII.lUC a,para imit'lç,io dus soussubdílllS;
(:on'd1lc:n taulo mais cuiiicautc. quanto mais pur<l c despidn de lod<l a vangloria, de lodo
o dc'cju ti eslllll rn no:n~ada, ']uea vaidadeco.; Irua suggcrir parn 50 I'i,'or ;llél1l da
1l1'lrle; lan~1) Iflaii illlilal'l)I, I[llallt.fl mais siucerll, e inlcir'IrllOlllc cDulral'in nos rbiOlcricos
inlonlll. d '''flccdor d Oario, quo se maodou cndoosnl', 1I1_lflll da fdOlO a I'ielol'in do
loiS!!s. Vós o sabais, sOllhoro~; "ós fosleis tesl"fllunllns oCl'ulllres da slla ingentl/I religio
• illade, dillnlo tio nllnr du Deos vivo. lizelltlo COlll o rci prophcln - Silllhúr, cu sernpl'o
alllci o decóro du vu,sa Casu- Domine, (lilcxi dcconwl dO/lIlls t!lW-, c folgo úe \'ir no
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epftemera podessc rle,:;!rnil' agueIles, cuios nomes exarárCl (( !ti 'lt>ria Cilt

s1Ias taboa de bronze! ! !
lIa dez annos (rie 18;) 1 a 1841 conti1l1ía a. (aUar n SI', Porlo-..lhgle)

que o quadro do altar-már c/a capclla imperial fui rielimadesta impro
vidmeia, e para maior iniquidade, o prof/rio ai llsta {oi oúrigado li subir
ao alMlI' do sacrificio,

!Jesrie cstc dia (atal, Jose Leandro, neio leve mais saueie; e.'1.dutl-sr 1'0

{untariam ente, e em Ca"lpos acabou sptLS dias.
E te vandali'mo, não é irrcmcdim:el; 'Um processo ehimieo illllilo ,;'/Jl-

11I",1r.Ollclc habiLa .1 I'OSS" ;.:Inl':a. s\)lIIrnlc p:lra olnir O. 1'0sso< In\ll'ore.'. r ":III!:lr 1'11
1111'>111<1 a' 10 sas C1\ar(l\ ilhas - /llamliam e.cccm [alllles (wlJ. et fitarem IlIü"u;a 1/1 i
Tabi/ia (ua.

J)esdc, 10"0 o gr.1l1de rtuallrll l'lIfl1CÇOIl a fllZCl' n alegri:1 das alfll.1s sr~lIsÍI'ei~ c dl'I"'Las. C
no IIlC'SflI lcmpo u orllalllClIll1 da real capella, !\IilS qllc cslrallhu illl'idcni'1, 11'11' la
C1\CIILll'cl c!esfcch reiu :.uc'c'c!er a 1.:11I[:\5 dclicias, C 1IU'lallcoli>:lr O""os ror:":i,,,'!, ..
Alt. sCltllon'., ClL nojo "ci dCSC1'r\êwlo ~ la Inon's qlle "ti ~[H) o t'Ofilt:f1n. ' C'JUt' oJf) ~c
podelll pilllar!, .' ([l)alCl!' c11~ l('milios, _ll'!\ISI'ldo' I ur SUilS paix() :-; (~t'_ I'cgr:\dit:,. (~OllJtl • ~

°qllc e pllrnlllcnll' c1 ..slilladtl 'I li,,' pios. l'0desse 1'5101'1'111' SI'l13lill, I'oliii 'o:' .. ,:'CllI 1I1l"II
derem qllc o hOfll rei lalllo a III II ao' llrasil iro,; que rui cllu qUOIlI, l'jlCII:IS "po'ltlll IIOS
nosso' lítl'cs, nurio logo os III)!'iSO:; pUl'tos :11) 'olllrnen:io l'raucu COfl) ii:' lIilÇLJi'S. C \l~~illl de
,:Ilnuas aZa' á illillSLri:l e:llrc IIÓ'; quc foi 110, qlll'1II110S Irl'llIl iI call1l'gori., dc rl'illll;
e assim deu o primeiro imp"l.o:i II0SS: illelcpcllctcl1c:ia; qllc. re,La esLa. elle logll rr.·
IIh 'ccu 1'I'OII1I'Lalll{·lll.C, roscrl'lIl1do :lÍllda pllra ,i, como lima docc I'Olllpl:lCCllria, u Iitllio
dc illlllerlldor tio Urll~il, parI! IIIOslr1ll' lJlIC IIle'l"O lun;,;e. o Brnsil csl:I\'i! prrlo d'l :('ll
COI'i!\'iil\. •• selll olhllrom 'IUC ellll" nqucll<:.; nO~1I lllS p('rsolln;;CII. c,lal'a afl"c'lI .. 11"'lIil1".
qllc dC[luis cm lR23. I'lIl1doll c'le impcrio. r por dt'/' al1110S <lu sc'1I rrinatl" IIU~ rllrh(,'l
dc bca', .. hOIll IIS destcmidus, IIi! 1I11'lIoridnllc tio nu'so itrll'cl'1ltlor. c. II quI' é 1I!:lis, 1'1'
scn llUI-;lIsl0 110111 ,n,lllldilrile) :Ipa"nl' dn' III)s:a' I'i,l<ls. "011111 sc II(1U esliles:,c'tn pl'll'lInrla
InClltc f)l'av'lflos cm nossas :i1 I1H1S , I'UIIIO se 11111 1'''1'10 hislol'iro dl~ puhlica 110\orit,tlatlr.
devc'se s~r ri Clld'llln 11IerIJoria 11n5 hOfIlCll':. nquelles prilllorosns !'l·!ralo,•••IHa do L.demo
de Ull1l1l1.sn Conlcrrall~o. qu .cm ,ahir dll scu paiz 1I;11al, soube IIh~"'lIar {'Olll (·.Lc· Sf'l

.lesemp uho a IHI 'iol1ncs c· eSlrilll;.:ciros, perilos 110 de'Cl1ho r 11'1 pilllura! ;>;"111110 111('IHlS
rC'[leil;lril0 csla cire'uul'lal1ein lflO hourosa a U'I1 filho do Br;lsil!" , Dc quaulu ali,)" ('apn
um scuil) LCfl1crario que uúo 'cdc, l1em aos frcios dn ruzão. ucm ;105 rtireilns riu houl'a ! ...
COIII lodo o l'uIlllalllCul.O lumel1ta Salollliio 110 .cu lino do Eccl .<iasles 1)< mail's flue lr.. z
conlSigo a rncl10ridllde rios sulv'rul1lls - T'w tiúi. TC1'I'n, cujllS 1!e:r pt/C/' e,<t.

Kiuguefll se all'clcu ,\ por a n1ô1IS ligeira Ilb'el'l·l!ç~o. Jlnrrtue lUOIIS nbi:lo ']UC UII1I\ s6
pnlnHa 111' l seulido. seria Ul1la r,lisca lilnç,l<lu cm UIll IlIsln nren n elc 1Ilô1Lc'riôl, iU{J,lllllllil
"cis! Trisli.sillla rOl1jccLurll! .1,,0I\lCIlOS, quando se suli ...,, sl'l'ôdr rlcsah;lrllr, eslc rCI'll r,'"
torua-sc. como Icuil.ll'o; IlIas I1c,.\(lcar nos ror:ll:õe 1.0d:ls a rt"ei~lIs, paIOl ljlH' 11110 ""sl'irc
ii voz cla all1icç(lo; porqlle s (lre'tendl', solHe II sofTrilllcullJ. a "l'prlll';,çI10 rI:1 I icliulôl .. ,
IsLo, scnhorcs, li UIII lllrmclllo IC lohr:\tlo! ..• Aqui linh:io n. rI",,,lns (lo 1:;IIII1C·lo. rI' odn
a Sôll1Lissima Yirrr 'nl, priv:.. lôI tio l'ulLtl perrnnc, (1UC Ih rlllI'i1, c' eHilôlll1 dar a 1'(',,/,'.1
III iIia,Olllcl'llccid'IS CIII :ileu.cio,sCIII OUS,IlrCUI rcc\allllll''' l' app:ll'iç:io dl\S aU!:lI lOS IIIOllc'I.Ii,
apeO:IS procur:n':íl) rlissillllllllr II dei!'. SCIII e"pcrllllra 11e n)lIll'di l!~ .. Talllo ~ ccrln, se.
II110rc , quc lIrnll hUllliliaçl10 snfl'rida por lIlIlilO tempo. Illlllll'alll1rlllr uhatr, c:í força tle
se vireI' all:llido. IILlÍ 5 pertlc a e pcr:III1;" tle c·lcvaçlio; um I'crlo torpor sc IlpoOrrü ti,)
cspírito, c Osoll'rilllcllln se lnl'llll em hahilO! i\li rro ('slado!

Trisles dCI'OlOS elo Cnnll lo. qllanlo sois t.Iigons tlc lalllCnLaçiio! To:' f;rnn,Ir 01'11550 C!cs
raIlc"i1ncnto: mas solfrci COlll resigna(lo, c esperui I\C) mIJol' - p:/'pecJn. 1JomiJlu,,~
IJirititur {trJe.-Ahruh:iO roi provado com n drSLerro; Jose I'om o capliltirll j D:\I'idrnrn
ns perseguiçiics; Jlleoh com repclido.; lr:lhalhos; mas o cnhor. 1105 ilsse~lIra o Psahli.la,
nüo rclirn as suas rniscricordia' dc eima llaquc·lles. q u(' no mcio du, ll'lbulat:i)('s, 'ons 'I'\'illl
'spirilO hUlllildc-juxta est Dominus iis, qui tribttlali slInt corde, at foI/miles ,pi!'illl

satvabil.
Em vcrdndc: Ccrn já lempo dc reconhrccrlllos prali amcnlc.l]IIC niio li dnr:ll'cl o que li

(OnLr3, a razüo, C0/l10 bcm pondcrou o illusLl'c Persa 'enciJo, II rCs\!CilO do S·U Ill:lguo.
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plc,' púde Clincla (a;;cr 1'eaJl]Jarcccr as imagens daquclle, que pela pn'
?neira re.: (L':.C1'UO 1'CfTeclir a purpura e a corJa diumalllina 1/ClS aguas
prysta/ina, de.ela sulJlime baM,a. .

~~'~a-s~ ~ , I' li'io I'c;;io. G eG D, '~Iho da ta.zeu(la ~ o
4J;'iinwal dajij- da (~4) (.·mul!Jt!cl'~·i4».

Illc!'{Juro" rnl r pulJlico, linyja ficado cm Li!'I,o:J () e,l:Jncl :J realeza
)1,0 llj'ilsil? ~oll\'jllllll estabclecer· c no lugar da séue ~u °0\ 1'110, P cr:lrio

,'pnecllo r 1 ift ii FOI p~1 eS,çc 1/i1l11lr1111nl, em lIal io 1/0n 5.1111','1. C1111. ad:l j:'! ue soO' reI' laJllo.
11111 sOO'I'imclllo de villl!' aIlUO', a l'l'o\'iuellcill ('olloc/lu fi frl'II!f' dus IIO,SO 'UI'godos ccde
siaslÍl:ÍJs, UII1 IlIinislrll zellluor do cullo, c l'ropuglllluor do UIIIII!'I" : e e.le IIUIO Zoroba
Jlcl,:ernelh:J1I1e :'!rJllcllc 01111'0, qlle 111:111110,11 rccdilil'ar o lelllplo u:' .!erus:l1cllI, de ordcm
do rei, 111 ii II ri a aquI rcpnr:lr cafnrmnscar !'sl:1 i!;:leja lilsrlc,1S2:l ahailuOII:lda; e reslilllir
" SUil :1I11i~a fórrlla e bclleza. (J grilllàe qu:hlro dc~dc1S31, :llllorlcddo, 1'0111 IlIeiil ViUII,

QlIlIlIlo c l'0rll'l'UW, C ilO IIlesmo Irlllpn SU:IIC, /l • '/llilllclIlO religioso, quapdO ellç
prt'f,rle c dOl11illn ! ... .I:', uossas espcrnuç:l> WIlIl'Ç:i" a f:all!Jar I ida solid('z, :IS IIC"Tas
SOluhras, qUt' Iltl' !'llc'ohrí:1o 'o. all~U, tos dCI'llllls do Canudo, 1':10 S(' dissip""do POIICO a
p')llrO, al,: '1ue IQrrtOU-SC UIII" I'rrdilde de faclO,o '1uc p:lrlll'ia' illlpf):~ilrl eil' rxccuriro, O
krande qu:\(lro, orno por encanto, r'apparcc'CII CIIl SU:l illl!'''ridade (,ri~illa!! o Carmelo
cxulln: "!'ra\ relgo,ijo se oernllua por tOc!:1 csl:J tiduue, a gCllle boa 1('l'allla suas mão
:1 .. Céo, c b"ln diz o aulor, c o exerulorrle lõn desejada rcslaur:lrll.. ! ... JJOlllCllS O('sL rni
do , ondc cs~ú a "ossa vicloria !, .. Ouaal, IIH'I huI' feira lerei '5 desislido des,e projcclo,
do qual bem pouiei" prel'cr que IIno ollzaríeis alé o fim a I'angloria ue o pralicardes ;
~1l:UltO fôra IlIai <Icortado, l'rucs aJlI'açarlp () cOllsclho do iuspirndo Olho ue Syrac a
ludlls os :Jii:lrislas :Irrojarlos-lliio I'OS riJlIsci ',tI"C lião ilprOl'eilareis para scmpre p frUClo
00 I'OSSU trab:dho-ac laboralis non auim romprahandclü.

l1cl'll publiral' para maior rcalce dcsl' lrilllllphu d.. Carnlcl0, que 'P alli nn cidado
S:lllla, apel,as lançados (JS prilueiros :l1irerrcs do 'l'glllHlu lemplo, lo~o (' :qll'l'selllilrão os
sa('cruo eo:, parll loul'arem ao Scuhor ele leruulIl sflCl'l'I/nlis, uI lautlarelll.DetC1!t IIqui os
',uillislro' Uôl illlperial capcll:1 1:llubenl desd ' us plilueirlt5 ru::,j .•s ,ksla suspirada re>bu
nç:l0, e,lIIrorrrl'lo,c!alldo grôlçasao J~ltis,illlo. 'dclr,lIl1:11ld !:I;:tillla> du 1l1ô1is lilo COII
tCllt:lIl1enll l , (101' ('utre as m:li gral:I, rl'('OI'(I:I\'IIC.; tlu> (I:I~~IIUllS 11'III(1U. ~:llIdoso~. Se alli a
tl1ultiuilo deu-se pressa ti iI" rellor:)!' !"tJil~ ;Inli;.rils 1Ilcgl'iil5, hCfJldilcndo ;10 cu!lnr,('ln
,dias I olei omitis 'Junqlle 1)Op"IIIS l'of'Í{el'fllJalllr clll/llore magl/o iII lallllelll Vamill; tI'lu i
;,s :1I11'i;'lu, do pOI'tI, ehcfcs de falllili:1. jOl'Clli e I irgells, gell!e d,' lorlas tiS COIl dlçúcs C je
'Iarrhiils. \'il~I';-lO logn IcSlcfllUllhill' n Yirgc'l1l Jat'ia J'Lii clu!' Cannclilns, il~' SU:. l'ordiacs
fC'\irillH;iil'. por esl(' lrilJlI1pho tio C:1I'Inelu, 1':lz{'nrlo lheg:ll' an Inll"c'.:1 gr:lIldc 11Illôl, qllç
;Il:rahia 11111 os :ltlll1iratiol'l's. ,P alli UIII, IIju 1'I'I'I'\iS'c a (,'SC Isr:ll'lilll fic'l, I'l'Slllllrnuor
0111 "'1I11'1u cio ,('lIhor, 11:1 ":lpil:ll da S\lll n,";,'rO, C le 5cgulldo ig-ual:lriJ elll gllll'i:l :10 pri
'1I11'iro, e n plll'O f'iallltll'Ít ('flI lr:lllsporlcs dr jllhilo, I'rata. ;:1':1<;'1, Cdo :lgr:ldo rio ·Cllhor.
l' (\(' scu ,1gr:ldo r:rPqufllJil [/roliom flrfllil/' I'jll~ aqlli lerilicou-sl' !'~llcl:IIlIl'1I1' a'lu!'lla
I'rellirç,íu: Ioda ('sla rapilal, c os ljlll; 1~lll cle fóra, IIU IIl'io rle al'pl'"ISOS, rCI'ollheCl'11I
(1:)(' o picdo,o quadro, s)'llIÍlolic:o, ri!i! srfllclhar.ll', IIIio ,6 ,rrnclllllllle, igual; IIn" só igu:IL
" IllPillln''1ur rI',1111('s ·ra r.reqII a IJlI !/l'oliom !valia' r.ill,~ ~" alli HIll T>I'OS dis'c a Ilnl
ÍIIUlllijll de l'lI i1111 " til srl:IS C"IIlIl'l'lid,! rlll 1111111 1I0la C'id:Hi{', de ti SlIr;:iril Ilrll lcmplo
Tnllgllilic,) riiro .ferl/salem IPllifica1J(' .. i.~, I'llcmplo {1/1lt1ollcris, tlqui a hOlldadl' 010 111051110
))(·OS. digollu-.. t' iIlSl'it':lt' ii n"pill't1(ão dC"II:l i~l'(\jil. e c1111 se Tllfl~ll'il ilg'OI'J! ril'arllcntc drl"o
fnda; n rc.l:lllr:\(:;;,) do I'!'l'doso elllblellla, c !'lIe sr O,ICIlI:ll'it'l'Jriosll, l'Olllrielu, 110 .Cll
fororr\s(> 1'~llItlu prinlilil'o. . ,

pl'srcz-.,c Sc:dlUrcs, o qlle fl;'-a reilo, 011 rrrn-,c fi qlle fora (J('~l'l'il'), rcs a :1;';01'11, fi )'i~I<1

dç (nu i'l-!r:Jzil'cl, {:IlIlIO eSlllJlCllda rcslllllraçill, dllr',llOS a' dCI idas "raça' ao :1I1'1'('IIHl
~i:ldu\' d' Indu Odl"" Oplll11o. EII:I II:iO é 1I1111J1ililgrc propriillllelllC dilO, rllus (\ LI III pro:
digio, UIII f:Il'IO ';~Ir:J(Jrdillllrio, II:1U s", pelo 11101111, (;01111) pclu filll p:lra '1I1e frirtl I'cito, o
que ~c 'OOCC'II. HCI'Olliu!C:iIíTlO:' fH':.:Ie lIlill'il\'ilho"p tll'flllleCIfJl('I1ln um rrilcrio IIJJI :icrlllll
'lsil'('1 (11 prull'I'Ç:io ria \'irgcln ~, alin, sobr,' o;s dl'slinos dl'sl,' MOLI!' S;\lll", u Call1lelu,
1', ~OllhJ Vil "C!II Prudc:ltissi!lIu, Elia pCllltÍtlio l'ssa illjIlSl'Ol'ill'cl IlIal!'eiloi!a, poc!~ud~
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gernl,c 11m, onso111O 10 fllzcnll li , para n~o só se arrl'caunr con\'onienlemcnla
(JS dilJiJeims puhlico , COlHO ucstribui-Io cl Itlll~H-l s," oh este ponlo de
urgl'lJlI) JJl'c-l'~sidildc puhliciI, nppnrce IJ o ,,1I'Má de 28 de .lunho (1) aLo
Jilldl~ a juri~di('\:lo quI' liuhn as junlns di! füzC'lIdn e reando o lhe ouro
n"1! ('0/11 ,IS /lII',lIlas gilrillllii!s qUl' 'IS r.OIl. if(lladils da Ipi de 22 do Dezem
hrtl dI' li()! Cjlll' (' laiJel(~cuII o thesouro real de Li, boa,

A ipi qlle '(' di\'ul:wu, dividia e (;\ "rilude repartiçüo em qlialro secções,
srlldn Ulllil (1Ie~oUrilriéJ-mór, l' lros c-onLéJdorin -geraes, enparregando- e
ii I" dil ('olllabilidilUC Ui! ('orLe e provillcia do Hio de Janeiro; 112" COllLiI
doria lillllil ii -ell ('ilrgo li cLllllabilidaue das reud,l das cnpitílniíls de Jiinns
Gc'ri/l'S S. Pall!o, Go, ;17., lalo-erO'50, Rio Granue do Sul, Sanla CuLha
riu;" A rril'il Oril'/ll.d () A-ia porLuCTueza: (I , " tonladoTin lama\'(l ns conlas
das ('apililllia:i dil B;llli;l, l',:rnnrnbuco, Ccurá, ~jar,'nhiio, Pará, PYíluh,)',
11l1llS da ,'ladeira, Arare, CaIJo-"erde,'Arl'ica l:cidenlúl l2).

I,,~() lilUÇill' por ICl'ril os scus pCl'p Il'udol'OS, como i\f;;i ClcmclJLissimn, Elia e compndc
(',CU dll 110,511 tl'i._lc dcprcs>üo, c 11<15 I' 'sLiLuio au IIIILig'o c,tado nOl'lllill. Convcnçamo-nos
CllIIl!mclILr,dl' qae a l'allll'l'll do SCllhol' IIllllCiI 1'(.1 ta 1'11 I'llda; pal'll Elle ° rcspeiLo daqllrl
J(': '1UI'" ""ICIII dl'vidamentc, e nellu cOllliUo. DaaU, qui andiurlt1:erbllmlJei aI cus(o~
(liUlll iriu I,

(1) Vide a Collecçao de T.ci , Lom. 'I.~

(2) O ('oncio /Jms"liclIsa. ;:OIlIlIlClltulllJO esta nova instituição no Brasil di7.:

li 'la lei rcvil'c de algum III/Hl" "S I'ctloria , quc Corão Irro juslamcnte abolidils em
POI'lUclll, (' 1',,1. IIl1la I'Ulllpli"IU:;;1) elc udmilli traçóc', quc jlllllll ilO conrllso da cnllllciilçrro
(' fi 01lIis,::111 ele lI'Uil"s pl'ol'Ídell illS r'sCllciaes, rilzcm csla lei I'rnllldeirnlllclIL illClIl'i1Z
II, prollloll'r li lIem ele,Lll imporlilllLe 1'111110 dil :\llmillislrllçáo pllulicll. Deixalldo, pOlem
o q"c tliz rl'slH'illl ii CIIII'I/'i"tilo, c alTllllju da lei, quc se illIrihlu' a Ultl cerLo Tar"illi,
ljlle IIC'III purllll(lIcz ~ahc. e prilzn n Deos '1l1e 11;10 houI'cs'e mais lI~díl :1 dizer eOlllró' clle.
1!Illilnr-lIll'-hl'i ("" lalllo ljllalllu III~ eOllber 110 c.flJ~O, a I1IOslrar, prol'id nci~5 qllr se
d('111u e 11110 ,ãO boa: c 1,rrllidcllcias, qllC, e 1I11IÍllinl0 e crUo c-seneiacs: 1° 110 lilulo 4"
CIII qlle lrnLn dns "dlitl,1S do crariu, rUllqllicu 1Il' .. jL os rC::lllaIllCIILI' das desl'cza: da
f'lsa rCill, ólL, IIIC'SIIIU os \'Oll'lll'óldorcs cle" COIII o, pac:all,clIlos do Ihesouro publico;
(111'111110 Llles 1I("I'CI.'IS _ó dCICII. ('lllrar erll Ulllil atllliç,ío. por c\emplo; L~lIl0 ao lhesou
I:l'ir" da l'a'll 1'1'111, I'l'lo dcneLo Lili, o re.Lo é da CtJll1pC'LCllcia do morou'lIIór, c 1I0s mai
cllli<'i,II" da (;I\'ó',:1 qllelll islo rOlllpcLIl, c tl'm scu:! rcgilllelllos I'roprio • l'io 3' sc r<lz
(ll1Ll'a I'rl ~ III('Sl1la cOllrUS:1v 1'11111 ,I., lhrsourarills tilll1hlrillhll, miliLur, cle" de IIlnllcira
ljlle se 1(' 1lIlIlIirl',:I:III1CIILe o d(,seju dc aCcUlIllllllr illl\ucllcia ueSla reparliç'iO, s "uilldo-se
dólljUI ljUI' II cherc da r('parLição, IIrro pódc ólllellller a ludo, e os sub-officiólcs em se~

1101111', POdl'lI1 I'IJlII:llcLLcr (JS Ilbusos que qlli1crcIII : porque a' 1'1'01 idcnciíls do § 1,' do LI
11110'\", II li 11('11 ,:eriJo h1ls!allll's pllr1l l'a1.Or (JlIC lIãu haja balllllços nn mijos do Lh ou
I"'ÍI,!, u qlll: s' I'l rifil'aj'lIl1l1li rllcillllCIILc 110 rllSO do Si 12 do IlleSnlO Lillllo 4,' O r1t.1llllldo
rllll, 'Ihu da f,'l.c'lIda (, iII liLlliçilO illll'iralllclIll' esclJsada; c só 1111111 illliLIIÇ;;O çé;;iI do cs
Inhclc'l'illH'IILU dc ].j,!Jua, rarill rCIIOVill' c,l pczlIdo ra rdrl lia adlllillisLl'llçiio dllS lill,lIl~IIS

do Brn,:il: 2" 'JIIIIIII.,II: 11I('lIid"s, qll se ollliLLir~ I; 0.11 diria (IC'la Iti, elll "cral, qlle se
"miLli" c,ltlhelt-rcl' 1\111 1'111110 de 11111111ças p'd'a o Brasil, mns 1011111 lido ,clei t:1i qual C:LÚ,
1I!i" "'jo ,!IIC !oe t1'lcrlllille o 1I10do tio 1'""allltIlLo, e rorciLlI, lIó'S dilrerellLes I'arles do
111'IIsil, IIrlll da COI'l"'SllIllldollel:J dos "olec\oles d"s rCllulIs pllblica" III1S tlill'cl'CIILC's 1'11
1'II.tlllillS, 1'0111 (I cril rio. I~' 1'('I'III1t1e qlle 1I1<Illdll rcrllclLcr conllls au I're, itlclIlc (Lil, [jO)
111115 (, 11m IIOIIICIII ,(, rapól1 ti' I1'111 a I' C,La illlll1cnSI\ COlTcSl'ondCllcia? ti 1'1 cria IClllhl'lIr-sc
!JII('1I1 II'fle'"1 a lei, '1110 o lIrasil t\ 11111 il(llllCI150 lcrrlllJrio, O Ihcsllureiro 11 qllem d;;o o
'"HIIl' di' ;;l'I'III, lltil) II é d' ra '111, I'UI' 'J II c' 11:1\1 I'ótl rcr ,h 'I' 111'111 cubrar COIISII IIlglllll11 110
J iI>, 1l"lIia, 1','rll:lll1hllrtJ, e lUdo an III1'SIIIO Icn'l o; a l'alllili<-IIÇ:10 pois deSla admilli 
11'11';' >, [l las dil'erclllcs p"I'lCS du TIra-ii, cra u rUlIlO Ulais illl(lOrlUlllc, e juslamcnLe o.
c~ue c qllcÇCU.
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A.lém destas repa rtições de flllend ii ,cstnuele eu·se 11ma l!losoul :ll'ia-gernl,
ondtl se pagassem os ordclluLlos, pellsões e juros; bnvl'ndo delllilis as ad
ministrações dos uíamanlcs, arrecuda~:io dos no\'OS illlposlos: dizimas do
OSSllcar, e oulros rendimentos, como indica il lei que lrnnsrrevenlO..

Ao con elho Uil r<tzcnd" se deu mais prerogalivas que o que linha o de
Portugal, .porque se üccrescenlOl1 a juri dic~iio que poso uill o consclllo
ullramarino sobre as IIbas, e domillios da Africu e Asia. O seu presidenle
era o mesmo do erario regio, e os cunselbeiros de Ilumeílçào da cor 'a.
1)1Ira presidente do graude lribunal novamenle crcado 110 Hio do Jnneiru,
foi nomeado o ministro do reino D. emando José de Porlugl.ll, por Ilw
pertencer esta pre irlencia. Pnril que o comll1ercio, 11 agricullura e artes
JJorescesscm, se publicou o alvará com força de lei, de 23 de Aguslo (I)
creando-se a junta de commercio, com o fim ~le unI' incremento 1'01' u~

favores a esses elementos de prosperiui\(le publica. A lei explica o errande
pensamento que leve a coroiJ,Je fozer prosperar o COI\101 rc;i ,n. nrtes, a
n!lvegn~ão no Brasil, para mais tarde se tornar illd 'pclldente da ínuuslria
eslrolJgt'íra (2).

Ocrario ou lbesolJro Ilaciolllll é enlre n6s um lribuno\ de inqlli.ir.;in,
110r ser inexoravei com os seus credores. Se olle é quem deve,nüo se recebe

(1) "ide a Co/lecção de Leis, lom.1."

(2) A mesa da illspcet,ào sobre esle a. SUlllpto, dirigio (10 I;0verno o seguinte omeio
qne se 'xprime assim:

11101. e Exm. Sr.-Em cumprimelllo do aviso eI[ledido 110\' V. Ex., com data de 31
de Ma rço, procedeu e la Illesa no eX<lme da repreSel1l<lção sobre nllllerias de conllllercio
quelhe f'Ji enviada; e lI,ioobslanle recollhecer a [louca villia d<ls suas rctlexõ's, comtllll,)
por obediencia dirá succilllamellle, e a cada proposiçüo da dilu repre;clllação, o tlue
enlender.

A primeira,fazendo enlrnr em queslão ii ulilidade de se concluir no momento actll,lI
tral,ldos de cOlllmercio eom USllações alliadas,e I'I/llbem a ulilidade da prohilJiçilo dlls fu
zeodas de algodilo, quc imporlárcm os Inglezes, su lellla que SÚluellle e haja de eswb '
leeer por lei, que lias 1105505 alfalldega dos portos desiglla los pelu proposiçãO; segllnli.l
)oc de livre entrada a todos os generos que qU't1quer lliJS lIaçõcs alliadus quizcrcllI Lrilzcr,
sendo por uma pauta regulado' os direilos indi tinClamenlc para tOd'1S <IS mercadorias
da mesma qualidade, risto que de todos os gcnero illdispclIsal'eis lelll ull1a f<llta
obsolula.

Ãs luzes c a sllbedoria dos miniSlros e conselheiros dcEstaclo de S. Â. Ucal não p 1'

mitlem que cslll IJlcsn lome o alrevimenlo de enlrar nll disclls.lio dll ulilidade dus lriJl:ldos
e i1llian'jas que se del'eniu fazcr; muilo mais achando-se uissoh'ida illlncsliío pela mes
nHI propusiçüo primcira da representação que ii slljeitou, emquallLo havcndo un,a lei tnl
lJual elle rcquer, eis nhi um I'el'lladeiro e amplissilllo tralildo de eommercio rlesue logo
lello COlll todas as nações do mundo com quem cstil'errno.; ell1 I'az, não ficando pnra se
rcgular dahi CllI diante lias tralados particulares, scn,10 rclllçóes rcciprocas nlcramcntc'
de nsança.

Quanto á outrn rluesliío sobre 11 prohi!>ição. Elia li ,Inolirilua 110 mllioria do f1re~o
que lcm as fazendas in n lezas de algodãO. fUluenlando o luxo pela muilll rarierlade de
qualidades, e no augmenlo que sobrevirá 11 no~sa marinha mercante, e ao nosso com
mereio. haveudo-'Is por conla propria da Jndia,· qunndo nos achámos no mili- op[1or
lllno lug:lr para tiles negociaçõe.•

Se as fazendas inglezas de algodão lcm maior pre(o, c senem para luxo, egue-se que
a concurrencia dellas não pode prcjudicar as d<l India: por isso que loda a genle busca
empreo mais bal"ilto em iguaes circlImSlancia de bondade, e duração, e que o ')l1sumo
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o, l~el>ito C!lm fllcilidade, e muiln meno:> se passon o debito para os exer
("1('10" finu . Nüo encontra ii divida; se se lhe dere um por exemplo, e
ellf~ devc cem, úlz-se pa<Tilr primeiro, c depois para o c!'edor hal'rr o sen
debito, tUIll que sofrrer torLnrils antes <luc , C lhe pague, Se o particular
deve ilO Cl'ario naciooal, seodo inlilllado para o pagamento e ,'ai logo vu
11IIllllrial11enle ,;l)lisfazer o seu dellilo, o juiz chamado dos feito dll fazenda
publir,a niio quer receber 11 quantia dl}vida, ' elll que i1 parte pague loJa a

~:IS il1"lezas serÍl rClluzido pela lIatllrcza d:l cou-a CIclu iI'all1clltc á- pcssoas de luxo,
scm pod~r vil' 1II'IIhllm dlllllno d:l ua pequcna illl(lortaçiio :10 COllllllcrcio quc podelllo;
fillcr lia Inclin, '1"anllo prohibido O.tCt:illos illglczes,tlllvez hajlllllo de oITrer então um
lIIal pela dill1illlli~ão clos compradorcs tio 1I0S'O algodãO cm rama, que augrnclJta úe
"tio r p~la concurrcllcia,

'c c-t;imos 110 IInis opp rlllllO lugar pllrll as II ll0ciaçõcs .1:1 India, n~nhum illconve
lIielltc podemos com justa razão temer da I:oncurrencia dos tecidos de alglldão feitos peJo'
ill"lclC', ou de lJlle (lllc e ([uue'quer outras naçõe' veuh30 trazer aos nos os porlo ,
mercadorias da Jndia; por i 'so que nc'se me"mo caso de introducçiio dellas,terão os in
glezes, c todas a outras lIoçõe,; <le ofTrer sernlll'e os "a'tos de viageu muito mais longas,
c 110" IIl'1inres ri cos que l:orrÔrflo (I lias mbllrcações,

Os motil'O pois r~pcn<lido' II:H rcprc ent(lçõcs,para (I prohibição das fazendas inglezas
de algodiÍo, e introdllc~ão d(l'luellas da India por loda- (IS n(lções que r.olllmcrciarem nos
110 sos partI)' ('111:111110 a lo.las <lel'e ella fic(lr indistinClamente liYre) parece que não
jllstilicão um sClllel hll I te prorellim~nto de reslril'çiio, qu tende a f(lvorecer certa das~e

d I'assallo ell1 <lalnun conh cido dc todos os mai': porquanto DO caso tle poderem as
outra nnçõcs dar II fazendas da Jndia por menor preço ([ue os DOS"OS commerciantes,
liãO ohslalltc a Ilcwantngem clar(l com que dCl'erão ellas filzcr cste commercio, então ser
1I0s-hin nlais uUI, cmprcgando 1111 so' capitae' em occupações mais produclil'as, compra
1as aIIt 's aqui, do II ue ir bu 'cal-a' com sClllelhaute gra v,lIn ; muito principalmente fa"
7.endo-se o commcl'l:io da ludia com OUI'O e prata, excluido todo; os mais gcneros.

Unia nHç,io lI:io se C01npôr. s6mcnte do corpo dn commercio, qne aiuda que respe.itll\"cl
e Illuito digllo dc con iu rllção, . uesla hrpathesc tia prohiuição o nnico favorccido.

Os homclls CIIlIll' 'I)a<l s, o' lavradorcs, os arti 'tas e todo o mais povo, tem direito á
1'0 nprar o seu preüi o pelo IIIai ' uarato preço pos il'cl, o qUJI ua ce da concur.encia dos
YCII<lcdorc .

Os cOlllnlerriantc); tcudoa Certeza deganhur 'empre com o abdgo do privilegio cxclu
sil'O tamão-se IIIcnos lliligellle', uesulnpúrão fazer outras c'peculações, e rclirão os seus
fllndos dcfuluClltar qualquer illllustria lI(1cional. por is o que o seu objecto unico é dar
'toda!! alllpliwlle ao dito privilegio exclusil'o, I'az~ndo dependente dclle a subsistencia,
tio pOI'O; e II. sim com o 1'011'(\1' do tempo. amontoados cm muito poucas mãos os capitacs
('ir 'uiante', licllo e~huustos todos o IIIC\O da pro;peridade de um E t(ldo, que não pos
sue nl'!i (lo que cidll,\iios empobrccidos. e sem illdustrin, da qual é alimento a riqueza.

Nem fica lUnar (I uizcr que aherta II commulliCilcão indelinidll com todas us Il1IçÕeS,
somo- pril'udo de pOli r cstauelecer fauricns, e empre dependelltes dellas J!(lra a no a
sllhsistenci:t. recchc.Hlo rlus me'lIIlI exclusÍl'amentc tudo lIlJuillo de qlle necessitarmos:
pOl'llualllo es u 11;'l'endllllcia é momelllulIe(l, e 1I11SCe da força das circum tancias cm que
nos IIch{llno~ IIctuulmellle, e elll cOllscquellcin des:e mesmo 'systema de restricçõe • e pro
hihi~\ie; até a~ora ()ntrc nó- u ndas, devendo ce TIl' a tlependencia enl muito mais breve
telllpo, pclo heroico e liberal principio da frunqucza do conllllerci , quando ncnhum
estl'ungcirose1irilestab I"cerelllre nós serntrazer fundos, e valores para trocar com os
1I0iSO' sllpel'l1uo;, ou aillda 1:0111 o nosso ouro, que não monta cm muior proveilo pam
1UI1a Ilação \l')"lIi-lo, quc qnnesqll I' outros I'alorcs,e sem trazer industria para nos ensi
naI' :1 int:ta·lo, nãO Lendo o cstllbelccimcnto de I'ahrkas, ncgocio cm que deve entender
rlirp 'tumelllc II gOI'el'llo. NUSC!'lll ('om o tempo pela (lCCUJllulaçào ue fuudos em emprego.
é de indu ll'iu quc os mesmos fUlldos lIull'eOl.

Na I'erdllllc. se UlUa f,dll'iea cstabelecida clltre 116s, :,"oz(lndo o pril'ilegio da isençiio de
dil' itos I) r d z altllOs. c lindo a I 'i' patriil , COI II .alnrins modcrados ti trabalhadorcs,
banll.ew d.: alimcllto (' IIll1teri I propria, lião poder prosperllr c solfrcr a concurrencill
e tI' IlIgelru, IIl[o ti ci(lro lln'nU() mercce /I !lena de ser estabcl cid(l, por isso que se nfiO
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quanlia lIa processo quo se IIJe lilllia de iJ1Sli.lUrUr,pi]~(1 il cobru'llçll da di
vida, emuora lIada 50 tivcssu úseril to.

Tem 11 'olllo 'ido, lur-50 part() ii divida <.lO lltúSOllfO lIJ(:iOIl.ti, C II~O oiJs
{anle a p ssu do documonto "gal, ô (is'ü lom ouri"il<!o ii 110m pa"ôlllclIlll.

COllvilllt,1 purtullto qUI) nell'as lei "pparcce sem qlllJ I11plltorilSsc o sy,;-
tcma de :ll'I'CClI!\,,(:lío, uom CUUl 11 du paglllll '1I10 das di, idas da 1Ji.1l;ão,
para não dar I1mlívos li queixas (lllC eOllsllllllúmcule sê ('azem,

devesacriliCllr ll)llu uma lI;íç;jl),a comprar por allO prrço .erlo' leci,los slÍ pelo \'ilo appa~

ralo de pO~;[lirl',lhriCils, além de se turnarem panlyliws oul.rl1'< 1',11110; ur illuusrill, que
esses cllpil<les podiilil l'ornentur conl mili' prOl'eilO, sendo inl'l'lu:luo',lIlIenl,e ('()nsullliu()s
em r,lbricas antes de lempo I'l'Il1JlovidllS, e ullles ue o peuir ilSSÍlJlU illleres:e uo ponl, que
trala uea erigirloc; 'l"e lhe ,fio utr:is: pelo que e.ta JllCSllllilO teJlI exprcssõ!'scorn quó
louvilr a Sllbeuoria do principe regenle lIO,'O senhl1r, que expediu ('UJlronue e,les solid,'s,
prineipios,o all'urá dI) ultinlu dlllllC7. pa's,IUU, nhnlilluo a pruhibil;ilO!]u hal'ill d(,lIas, c
de lIIallufacLura ,entregalldo a" scu ['OI'U o l:uitlalJ.) uc as eslilh~lcrcr dehaixu do !>uh
enlendidu fal'or da iseução de direitos por dez nl1l10 ,que sta declnrildo em oulrll Ici a
bcuelieiu de Porlugal, e llue sc faz indispensnl'cl tUlnbcln ii este Estado,

Nu<le objeclo cntra aillua II quesliln-Qulll é u eUII,re"o lIIilÍS 'lIl11'cnil'nte das fnl'lald .. 
iles de ulJla ua~:iiu - E IIcuhum C'criptol',dc econonlÍa I'0litiea u\lI'idn qnr o I'riul'il'ul e
IOn i:, lu cruso seju o da a~ ricu ltu ra, ti ue é cel'L;1 menlc a'l uelle que llIelhor l] un drn II' uo '-
ns circúmsluucias presentes,de possuirmos poucos bl'ill:o', poucos fl/llul) , UIlIlI iuJuslria

nascellte, e llIultidãu de terrenos fcrlilissilllO: 'Iiuda 11;;0 pOl'o,"los, I) riq ui 'simo' 1"lIn o
depo-ilo de seculus, que parece que exigem cril e s' nu\ í,lcrn todos O' hUIII\'US de quall!"er
paiz que sejiio do uuil'er,o, para uos l'irClllujuunr a nhrir us "OlOS Ilue cllcs [lrOlllcltem
C iI vi ver enlre nós.

Ânle' UO en;;rilllllccilllento da ngricullurn, de que nu cea I'lll'ulaçflo, (, h,ildlldo force
jar '1ue e (lstnbeleçfít) rubricas, e um granue conul1erriu d' Inanufa('lurn C'I(IlIZ de uu
tirar d,l dependl'uria ue ns eUlnprar dc outras naçiie:,. [lur isso quc r1el'cuull sClJIl'rç 'cr
vir-uos ue re"r,1 aquillo que lhe telll sucreuido, mnstrn a Ili,lol'Ía que lodas priul:ipiürfio
agriCO\;IS p'lra sc tornarem depois rabrieilntc.,. e llI('I'C'antes,

Ainua hoje O' cscriplores celebrcs dos Estado' I niuos da IIlcrica, que lion"o se ú
ulil na ('poca prCsl,nte entre elles promover rabricas, uno oh·tan e eslilrem lCl'ado~ só'
lIIenle pcla a"riC;;\lura, que dá muito que expo\'lar, /10 ponlo '\1' opull'utia, c ue podcr
J1I/lrililllo que todossabemos, sendu as pl'lporçi'l 5 que no" curcfill IIl1lito mais 1'IIIll,ljl)'as
á louos os respeitos, e aLé pOl'que temos um manancinl que e. tÍl selllpre gotejalldo I)

luetal precioso, com a circulaçno uo l]uill se accumulilrilõ elll hreve esp;u:o c"l'ilae5 para
a prospcrid3 lé geral, nel'essilaudo qlle sc d~m prol'ideut'Ía. cllit:awu'lItc fll\'ora" 'is a'
millerlll:fio, dinliulliúo o quinlo, c os direilO aos 'SI:ra"os, e '1111: 'e r''''ilile II l'ouducrijO
do rerro, e do aço gravados com direitos, sem prop rç:fio al"ultla ,II) seu I'alor, ea'
necessidade que dclles ha para o bem eOmmnTlI, no Ilue IOllge de P'lru 'r arcai lilzelllla,
lu 'rará muitíssimo, seguuuo a regrll hoje adoplaua elll economia p litiea, e veduuo que
seja o coulrahanl!o,

Com o s tema ,Ir re,lri"6ies, prohibiçõe, c pril'ile~ios ndll'iil'os, viveiro de crime':
e origem certa da ruiua puhlica,pelos ('olllrabando5 que necrssariamen1.earrastdll fOnlsi"o.
lIunea -e alcança o rim porque elle foi ill\'elltnllo, '1uando alll!'s e eOJl"eg:Jc C'lc rle
lI1uito melh,)\' fÓl'Ina COUI o lu:nillo'o priilcipi Ui! liheruarle indefillida do 'oltllllcreio,
éomlanto que sej" (COIllO de necessiuade absoluta deve ser) aberlo pnra loda as n;lçõ'
do globo sem a luenor predilccção ii algullla. scj,jo <Juae; furelll U' bC11 ·ridu· que hajil
1I10S rc'cbi.!o della, por is'" rIue I'S"I predilecção nos ,'ousLiLuirin enlno na depellden 'i'l
egraliufio de quallJllI'r n:II:;10 a fluelll 1105 cnlrega SCIIIO~, a qual sabrria tiranuo partido,
do momellto i.up6r-r'1os "tcrril'ellci ua prcfereucia eÍclusil'a ,I .('U ral'or,

O principio da liberdade inteira de co nnlercio, ri lfio lIlage'lo'u, '1ue por 0110 lem o
principc re"ente nosso 'Cllhllr em SU,1S mãos por as,illl dizer uma balllllçll pilra (lesa r ouro
e fifi o inleresse pll blico, 'fazcr a prosperidlHlc dos seus "astos Eslll!lns. "ravllllllo de rli:'
reilo 05 S lIem, lIue lIilo eool'PlI\, c nllil'inllf! a'luelles cujo l:ouullel'l'io !lOS trllzern "~Il

t1grns, o que na essencin equivalfl ii urnn I'rrdndl'irn prohihiçilo, 1I.lIda eulr !.odas llS
naçõcs illurninadlls da Europ:l) é lanlo lIlelhur qnanto nenhuma se pôde IjlIeixul' cSlio·
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• n.n o Q' 95iGlic3, lIRllUl!I.§ llI]un Caile~}i, e;'1:.
!!B.E1 ~Ô 'te de tLi§btHl., e te' ao Rid ti" ~faHe·i"

§ G. "etell&llblí'O ~ .

o lIuncio apo tolico D, LOI l'l'11ÇO Clllc[>í, arcúbispn de ~i'f.ibi. como
roprl3Selllallte da Santa Sé, jtlllto u "'UVCl'IlO du Portugal, 1'(:lIdo t('(' 1'01'
tiJo ii familia real, C,lm :;[1<1 C(Il'lI' para O Brasil, nào IpljZ !,Ulmallccer cm

J?lJindo·se os molinls de cinmes, c luá intclligencia dn pnrte dellas pnra com a nossll
lI~ção o que de ne'IIiIllT, sorlc se conseguiria com o dito s 'stCO'1a de proliibiçü~s 'cm
pre illllllido pelos COIlLr;lbundo , COIIlO I'em dilO, e que sãu inel'italci; ~illda 'Iue se lCI'IIlI~

te uma tropa de guardas, mcirinhos e officiaes ue justiça, [!ral'ando-se o Estado super~

})UnllanLerl1enle COlll ordenadol inutei , tirando se esses braços n tlceupaçõ~_ pl'Ouuctil'ns,
e eSlabelecclltlu·se entrc os cidadilos IJlll p.stado de guerra, flue estragll a moral pl1btiCIl
iu nn origem.
, ~\Iélu di to pcrrnille o mC'I110 IJrincipio liberal, que uc~de já principie o princlpe
regcnLe uosso sellhnr ii fal'orc('pr o eorpll UO commercio,e a uossa lIlarinlw ulercallLe,quc nll
I'enlllue não póde conconcl' ~onl 11 dn,~ uuLras unções, peln ri\l'eZIl Ile soldauo~, cOl'{lonlha,
ma snmC,ferro c outro' gClleros illdispl~n$ll\'eis ilIHll'cgaçll0,f:onccdeudo·lhc o fal'OI' de dcz
ou lI1ai por ccnlo sobre os dirciLos dos ;::cllCros inlLJOrLados nos 1I0~SOS "a90S, COIIlO sc fuz
absolullllllenLc indislícIISIl"cl, c l! dc cspi:r<lr dil SUiI paternal c1cmcntio e bOlldllde. e pro
porciollalmenLe ouLro talllO flll'Or sU\lrc US uircilOs dos nossos ge lcros expurtados Clll CUI
bilrl'lll;ÕeS proprias, (jlliIllIJó pcrmilli,..'nl ii 1:ir('UlllSlanciils quc sejUo irnpllslOs, rljuili
lJl'1l1ldo assim, c ainda I:O!ll o dircitos dc alleoragcllI sohro os nUI'ios c,Lrallgciros, ullla
vrz <Jue ns nos o us son'nio nos se •• s porlt>s, llS t1cs\'lllllagcn quc 1I0S puderiitu '11'1'lI i llat
,em cOIIILudo e de,Lruil' () IIlcllciollauo priucipio Ijberiil,prcfcri~el a Lodos os respeitos ao
systemu me ljuinho de prohibi~õcs.

Dcste modO ei ahi mcios pruporcíonaulls e cel'l.o.• para que o nosso coml11crcio e nu'
\'egaçlíO mercante sc IUl'ue f1ore. ccutc, lIão lJb,lante a roneurrén'ja gcral ele tllda,: IIS
na~õcs, us quues forão apazes ,lc pro.!uzir os 1I11!'lno,; clfeilos em hcueli 'io dos E ladu5

nido d'J America, conJO Ilo[n 'ViIlLerblllb1lnl, dizeudo qu'~ dcpcudeu dcUe a grllndczll
'111 ljlle sc achão, endo ainda para notar, qne os nosso' meios nno LCIl1 proporção rom

n pequcllo' que ell'; :;uz'n':lu, e Clualluo esLe eiperlionte de quitar direito' IJl'la rõrrnil
('~lJosta, longe de dilllilluir as relld,l reac' a 'lUg Illell !.iI , por isso !l"C cm cOlHllIlia pu·
litica e Lá demon trado que dou' c uous lIem semprc fazcnl qualro (isLO é) !ln' facilitlldn
a circulaçãO, aillfla quc U' direiLõs 'o lIli:lOrclll, () rc'ulLado lia de er o auglllcntó das
renda', e IIno a rlirnillui,'üo.

EIllf1111 ntllllillillllo indisLillclamcnle todas as nações all1igas ao commcrcio do Brasil.
nCllhull1a rlea pril ilc"iilfla, tUl'Ila-.c o 'Ilnllll0rcio livre parll a nossa. c par,l a ouLra., e
podel'lllo LCI' dc prilllcira miíu LodU' us /:CllcrU5 de 'lHC nccessitarmos, iauo·()' bu 'car,
1I0S nos'o lIJ\'io, , 011 rcr.ebplI lã-os illlll1ctliaL:lIl1ellLc .1)5 sells elll os lias' orLo;, em que
sejumo ollri"ados a cnmpra-Io $uhral'l'('3.tC!0. tio (Iue lIcrc'sariulI1cnte nos dcl'elll re ul
lar uLilidades êonsidcral'ci ,que as',':;ul'üo 11m fllLur IIluiLO brilhall[c,

l'\c5tes l.el'ln05,a I'::rla rcgia c'pcrlid I IIU Bah:,1 ao; 2 de Janciro dc.'lr al1l10, e l'OlnlJ
qual o pl'Íllcipc rct:enlC I 'IS'O 'Cllhnr marcou a nlelllorill'C! (Ipoca do grallllo erlifirio. quc
"ell1 elel'ar nesLe hl:lll i phcrio, c as i;,naloll a ma slioetlorill e palcmal 11Iunjf1~01lcia,

eSl.auclcelllldo por ,lia UII1 I'rillcilliu Li", IUlllinoso, e liheral 1I1erece ser cOlIl'ertid'l
cm unia c,'lrl:) da I ,i I'fllld Ifntllll.al Jc'tc E~lado, I(ualll\o a Eurllpa CO IIlUllllo torlo Lcrá
r1uiltllIJimr as sublimes idéa' ue nln sllbl'raull Cl"e prinleirll SOlíbc 'Irloplar llOS seus
És'ado; o prillcipio, recolJ1nlulldoun paIos l11ais ccl orcs ernno:ui5tm, 111l1iliws, iuculcauo'
pc/a lIutureza, (J pela I'I\Z';", eqlJC põe lia!' snas regias 111110':, gOI'el'llUr a cólda 1Il01l1ellt:>
UinLcressc publico do 1111) lo Iliais >iln'aju3o â prosperi ude g 'ral.

, segunda propo ic;.ào 1'1:1 represeIlLar,.i preLende que !Illicalll~nle sejno :Ibcrlos dotJ~

portosdestc EslJdo as 113ÇnC_ ~ Iran~Olr;("p.COlllO \'CIII prol"HI quea felicirlarlu l)aralllll'cc
(lil li herdade do {'(Jlnrnercio,ll;ro pHece jusl.O que o.s OULros porl.,s do Brasil sei:'Jo pril'1fdos
do direito rlc cmallcil).lçiio que .!dquil'irilo com fi "cliz chega,jd fie S, A, Raltl, e que em
d lltlllO delle' se lo~uple!e eS.c,e se e Llbl1lcça um principio illiberal, c de IIl'Jilopolio de
cidJdes,sobre ri adcs, dJS q'lJes to, .IS é ;'J~erlllO o pl'i!lcipe rc.;clIle :'lll'P se,I,I,r; e o r
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Lisbna, e pns'OIl-~fJ rarn Londres, c dal1i para a ilha da Madeira,com des
fill0, de vir residir no Rio de J(lneil'o, e com C/Ilnronla dias de viaO'cm,
'Cheg1li'1 II e.ta cidaue no din 8 de Setembro de 1808, sendo recebido pelo
pril' ipe reO'cnle, e por Ioda ii pOI-lUlilÇiill di1 nova cnpilal do reino,com vonla
dt'iul J11i1nifeslilçii(~ ue [Hi1zer. O t1t1ncio ilpostolico f li conduzido ele bordo
~1i1 frl1!!i1111 i·n"lcza Stu r]" , na gllienlil rcal, desembarcando ii lurele,no cáes
,tIa cidade, ollde lod0 o GillJi<1n, lera e povo o recebeu, 11 'ompanl'1lndo-o

i,~o sc pcr<uarlc csln mcsn lJue devera ser franco, e labclel'ercm-se cm todos os porlos do
nrllsil,ullde h'II/I'l'rCIII ulfllllllcl;a ,luuo os cslrangcirus dc qualqucr na~rro com ea.as
tle COllllllcrcio, fi':alltlo s()mclllc excluiuos dos porlos ua Afri "I, por isso que, ;rrruina
Tião as no~sn fl'it()rins alli c,tubelecidas. c uma boa parlc do 110550 comll1l'rcio daquel
~r" porlos da Arri 'n, fllIC 110S tlo"CIl1 ficar privulivos para ,ll1gmcnlo dellc, e da no sa
~11:trillhn rucrcallW. e lillllUCIII fIliO etc porto filJue Ilrivativo para o cOlllll1ercio do
Nricule. 'cndo a ullica rantagelu que deve ler sobrc todos o outrus rio Drusil. em conse
"I'I Ilcia da sua PO"iÇ:iu; c tlequcscndo frnnco aos oulros a cnviar na"ios ú llluin,se:.rrui
lIarin I' lI' ura C.,lC1:rlllllllel'('ilJ.1I~1) POdéllllo 5'1' regulado á proporcüo do no~ o ousumo, o
qClC sóltlclIle SI: p(),l,: ra1.er,ficnlloo pril'alivos!, e.lc porlo sClllcllwnte3 c. P cll!a,;ões; e fi face
.Ie;le' duus pri\'ilq.:ios ,\ pnllico o lerror de fi c:. r eSll'll"adn com 1\ con"ul'l'CIlI'in a no sn nn
vcgaçào nlcrcnllte, allimclllatla láo \'autajosamenlc COIl1 clles, que silo os unicos que a
bf)iI rilzao ti iltl.

A prll10,:icJ() t"rceir:1 está d~cidida pela rcferida cnrla refri" e~pcditla 11'1 Dllhin aos 28
.1,> j:l!,riro dcste anilO, em quc o pnncipc regcnlc no,so 'ellhor, 1:0111 Ilotal' I piedade,de
termillou 11 que nh'olulillncllte pnrrce justo Ilas "CLuaes rirrum tilllcias do ellll'ute dos
1lC'llcros illdigellas, que slÍ perrnitliráõ impo"tos passada que seja csln ('nlamidade, e da
I'I'c"isão !Ille lemos dos gelleros estl'llngeiros,sentlo ccrlo.que f1Ulll1tO Illnis gral'ados forem,
tautll mais é ra\'ol'edd" o extl'I\'io. dc sorte quc ao 111051110 I'nsso que se cuielü llugmcn
tnr reditos diminllem-sc e tes 1101' semelhallte moLln, como nlodos é nolol·io. De mnis:
,ri o tlccurso do,t '11l(lU pódc com a experienl'Ía que formo lendo,cllsinar qual eja a fIIe
.Iida I'cr.ladeirn para US laxns, o '1'10 (ica livre graduar pclo sy lema liberul, trro loul'a,
'elll1enle estnhetcl'idu..

A "repo ição qunrta, e~ccpto a linlilucilo quc e, lubclcc'c para esle porlo,e aquelle do
?llaranllilu. cOlllel1l \'Cl'lladcs illcouLraslaveis. NUIIl'a e pôde lemer que aherlos todos os
porlos do ll"asil a lotlas as Ilações, e vCllhão ellas a rllz~r senhoras do llO,50 commcrcio.com
exclusãu dos naciollllcS, selldo fa\'orecido cstcs eelll o abaLimenlo de tlircilos, c pclo
c'll1ll1lerc:io [lril'lIlil'o rOlll os portus ria Afl'ica. Essc lemor 86 1105 dCl'cria occupal' 110 caso
dc ;:Ig11m trala,lo cxclusil'u com cerla nacllo, e nunca cSlubelecidu a concurroucia indcfi
"ida.quc POI' si Illc.'ma impedira o O1onopolio que alguma illleutc conlra uós promover,
e sublllcller-nos fi .lla dcpeudenci;l_ Paz duravel e cOllllllercio gcral eOIll lOUO o globo,
('is uhi as hascs solillns da feliciuade publica, o os IInicos meios por'1"o so podcrá cn
;.:rallllccl'r este Estado no momenlo (seja Iicilo dizcr) da sun origelll. l' lo quc ampliada
il propusição qllilrla,sohre a faculdatle dc poder qualqucr uaçiio amiga cswbelcccr c;l.as
tlc cOlllrnercio mn lodo, os portos rio Jlrasil; cm ludo o mais se/colll'orma esta Illcsn ao
qllc ella cXl'cllrle.prillcipalll1wte cm ser vedarlo "OS eslrang iros commcl'ciar por miudo,
c por meio tle Injas tle varejo. de que vcmos algulls ellSaios nesta cirlade.

A proposiç;10 quinla da represolllaçno, conlém i!?ualruente vcrdaues de primcira intui
~ãll. e 'ohrc a utilidildc lias qllaes IIno ha que duvit1ar.

OS ;;1~:tCI'llS que transitarcm por mar,de urnas pal'll oulras capilanias,\eYnráõ a "'uia de
havere 11 pagu elll \I'I1U das alfandcgas os tlireilos, e scrão isentos cle os pagarem de
11111'0, comu c praLicllu até agora. ficalluo inteiramcllLe remell.idos aos generos de c'omes
livcis,'tÍnda qllC tn;lÍs "'ravados sejiio os oulro" porquanto ;Iquillo '1uo roz a subsislcucia
do \1(lVU lIlerece favor, ()elo bem que elahi rcsulta ao Estado, u quc lem conhccido lodas
ii naçõe, illuminadas. Em gcral,Lulln quanlo diz rcsllcilO;1 ,lircito" ele entrada e sabida,
quor CUI gellcros intligena • quer de frira, IIno póde atlrnillir uma rcgru scmpre con'lallle.
qllantlo o snllcrauo se"ull(lo os inlere.>ses do Estado. agricultur1l c cOlllmercio, os deye al-
Lerar.lllodifirar, ou upprimir. •

A raltll de 1Il\l c()di~u na 'ional mcrcnnlil. cansa emhal'aços, e damnos irrepara"eis ao
conllllcl'cio, nrro se podendo sab~r elllro uós qual ~rja a I'crdadcira dccisno de uma
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ao pnco, afim de se nprcsell[C1r, e cumprim nlar ao prillcipe, CIo!", como
já di emos, o i\ olbcu com Il1uila 'illisfü~ào, e ceJslll!Uil(/i\ bOIIJade.

Ile'l:a, um seguida ao recebimento do delegado da Santa :-\é, (j.'tl'r
miu !J,gue:;. Ex. I{cv.fos-e hospedado no mo"lciro de S. Bel11o,e ~e li ti ,\

lasse COlllalluella bizllrri(l,diglla da sua elevadel pusi';üo,e Cilracler "pn,llllIcO.
, O IIUIICio, nuo querendo reconbecer cm l'orLogal a illlturidade (,e ~i1

rolc~o, reslolJdeu a i\lr. Herman, em lenoo' 111 ui il-:"if1('alil'(ls, que de
sejilv<I com llluiLo CIIIJlOll110 retirar- e da ciuade de Li J)lIél, . pall! U que
tilJhü olicitaJo o :>cu lJa, 'ilporle' (1).

especie. qU:llldo o fodi"os ~Iheios sohre ell., c conlzatlizclIl, e Llo pela vll"n IIIPIIÇ;io flue
delle fllZ:1 lei oe 18 oe AgosLo de 1769; e porlulIlo () esllllJCledlllclllo 0:1 jllllla do eOIl'
lllercio lIesla 'idade, encalTc"aoa de o 1'01'111:11'. li n:',o só IIlil, por"nl lIeces·:lrio. ue\'('lIdu
lnlllbem á CH:OI\,hl das uações culllls. ler jurisdicçuo pril'ali\'ll. e e~c1l1sivll pa!'ll cOllhet'l!r
de loda. llS 'llusas UC eomlllercio Lerreslrc e IIll1rilitIlO.I:OIll ills\,ecçUo sobrc Lndu, os r, 1111 S
de agriculLUr.I, fabricas, coollllcrtio tl lIa\'cgatilo, UO qllc IICCC s.,rilllllclIle d '\'C r~s\I\Lar

l'hcgllrem iJ uuguslõl presellçõl, diswlidos o pOlltOS 001 fel Íl'idauc \,Ilhlicõl, para lIS e1ecidi!'
1'011' 1'0llhccilllcnLo dc <'õ1U 'a, auglncllLO ua gerõll illdllslrill, e a 11Iaior e.. lhciLa UilS relld:'$
uo ESlado,c.m cxl rõlordill/. riu glllri" do SOl erllo elo pri li tipo re"CHle IIUSSO senhor.

A iulroUUctüO das Iclras da all'i1ndclla, \ IIluilu ral'iulIII\'l'I, e li III IlIciu radl, e l"IlI
grucnLe (la 1'/1 II li inlll r a circulllçUo. e iutroduzir 110 pu\'o as \crdõldeinl' iell'/Is.lJ"C ,e ele
vem 101' do crudilo publico, acOSLUlllllIlUO'Os a respeiLar papei' dc,lalllltlln'ziI, quclelo \,uc
gUI'lUltiõl n lIulorirluuo sulJerullll.C ii fé Il1lciollUl, ':UlIl(I que se I'reparií" i'arll eIS ,,,Iielu~ ,la
beleeirllcntos OllS ballcos publicos ueqlle La II ta util;dõld' telll rC>.Ilhado,/I< lIal,õe""llis 'CI
sadas no commcrcio,do qual l1a Lalllbe," grllllue in'itlllllClIlO us CtllIll"lllhi.,S (i\l sc;:uro, fJ"U
'olllLudose devclII eswbtleet'r, selll que se uxciuAI) u, seguro: \,õ1rJiclIl:II'c_. fcitos CIII
regra, regislrallu o-se us al'o I ices 1111 ca ii dos segu ros,\," ra se prc\ CII i 1'1' II' fulU 1.15 d II \ irl" I

/lU perda dc Lilulo. O pl'ÍlIcipio dll CUlIcurrCllCca li I'qui iglllllllll'ulu u\,pli 'lllel pilril se
firmal' melbur o credilo uas lIIe IlIas COIII(l:lllhiõlS de 'ogllro, IlJouicidade de lll'elllio U

COl) equelllemenle rueilidllrlu de lo<l/15 11 lIpera~õc Ine''f';lIlli .
, Emfilll o cslubeleellllrlllo de UlIIll praça, e llula do l'ollllllenio, e ilS \,rll\'idfllrins sobre

os (Iue pretender m esl:.bclecer-se com lojas de \'"rcju, e para e acaulelalc/1I o, Cl.lra
vIa ,parecem eousa" IIIl1ilo illlere sallles, e d(' ulilidadc pa11Ii1a'lle.

Deos guarue, a V, EX.-Rio ue Jalleiro, 23 de Abril UC 1$ü,g.

(1) COl\!\tSI'O,'OC;,\CIA E:iTRE o DELEG.\IlO DO GOVER:iO 1'1lt.NCeZ, E o 'UNct
Al'OSTOLICO E:U 1808.

Seohor.-::'\ão dcixiJrei de rlar cOllla 11 S, S. ria parLici\,lIÇ1l0 que me fizcsl s, COIII à:tltt
de 3 do correllLe, ua pllrle de S. Ex. o generld CIII ('!lere.

Quanlo 11 mim, pl'ÍI'lldo con.u eslou UC loda a sorle de iu ll'urç,',es e or(~t'lIS a e,<te re,
peilo, e obrigado pelos de\'eres Ilwis sagrados da lIlillh .. IIIbsão, a ir rr'ullir-,"e a~. A,
Uelllo prillcipe regellLC. lião pos<o ueixllr do Ine clI'peldl11r ailHla 1I111ilO UI:';S. se possi\l'l
fuI', (1111'11 obLer UO genel'll\ em chcfe os passaporLc , que, Iw 1111I is ele duus IIlele,;;, 11110 rtl .0

rle solicilal', corno Lodu o IIlundo sabe. Enlrcl1lnlo rO~l)-\,os que ('erLitiqucls II S lü. li IIleu
reconhecilllenlo pela esLilllil li ue \'os 'ncnrrcgou que IlIe IIlalliroslas. eis, e a'citai \'ús meslllo
os sentimculos du alLa consiuel'nça com que lenho a hOIlC11 ue <er, eLe.

CARTA no SR. NUNCIO Al'OSTOLlCO, AO GIl:VERAL JUi"OT. IAR.\ LUI:: Slill RE·I1F.TTIOA NO
DIA SEGUINTE AO DA l'.\IlTlll,\ DO nllis.uo 511. NU 'CIO, conl DATA O,ll 19 UE ADItlL
\lE 1808.

A negução dos pnssaporle para poder emb.Hcar-me. sofl'rirla por cspaço ue qualro
mezes: os incoIllmodo , e LIIUO quanlo lenho 1I(1(1Ol'lado nesle inLI'I'I'ullo sem us l.oder
conseguir, me lelll muitas vczes fcilo recdur quc algulllll clllunlui.. LClllw cuoallildo 11 V.
Ex., ou ao seu goverllO obre .. lllillua (lreLcllç~O. Digo algulua C.:IUlIlIll:I; porque aiuda
que el1a não poderia estabelecer uma razão sulliciclllC para IlIC sere!!1 ue;5adus, sublui-



- 172-

(;he~l~ ~@~~e~S1Sil agI' da,;ei de Pm' ~~gal; e no Rio e
Jlaneia'o S~ aJ.we uI/na s~1!h§ell'i1 neão . hlt Jl'll& nn
1~ 'f~~~' ~ GS ~'~~)'a eze. da lEIIU'6~~6u,

No úia 23 ,1<; Selembro, 'l1egn ;lO Hio (1t~ ,lanoiro ul11;l f'mbarci1çiio cos
teira, Villdil ue 1'0rtu~lIl. lrwl.(JI!Jo no!.i 'ias uni ·iill'~:, fill \ o Algal'\'e . o
libcrtilra do jugo rnlllCeZ,e pclo que roi eleilo () (OTl. elllll. urremo do reino
110 Algal'l'c,pell) Icro,llobr za C pOVO,l 'IHio lido 111"ill' esle oronte il1Jellto

{lO <.lia .!a <.le Junho IJa ida:e ele Faru, (·'Ipilal do reino do Alglln'C (l).

nistrnria npp:lrcllcias par;1 demorar a sua expedil:üIJ. 1'01' fcliddade minha V. Ex. neslcs
ultimus dias me fel o maior ob:iecluIO, rertlfkalldo-IIIC, rCl'clÍllas vezcs, pela sun honrn,
(JUC nada. nbsolutan1enlc 11iIdn h;l\ü eonlra 'Llllillhil (lC'SIHi, e 'lne a f1eg'lciio dos pilssn
porles para o Illeu cmbarquc el'l\ sórncnlc Ullli! ,"cdida poliliciI, IlfiO devcndo a I'ran\'a
(rne dizia V. E.c) I'uci Iila r aos clllba ixad orcs meios uc lra ns (l0rw 1'-SC a uni (Ia iz com q uelJl
estava em ;;uerra.

Ainda que lllnl'e de recollhcrcr Urli tal plillripiu ronlO applica\'cl a mim, "endo, lião
ohSlilnLC. que cu linha lutado muilo I;Olllra a I',,";a, Cquc IIIC 11110 rcstavil ruais cspcrauça
1I1"Ullla dc illcanl.'ar passupOl'lCs por 1l1iIr, os ac/!ilci clIlfinl para 1I1C r!'lirar ao menos pur
tcrra. bcrn msoll ido cOluludo, ('01110 CIl meSUIU di sc ii V. Ex.. a "l'rovcilar-lIlc da pri
meira O<'CiI i,iu oppOrluna pilra Clllbarcilr-mc. oudc. c 'omo 'u pudcssI': porquc lima \I'Z

que Y. Ex. só Ultl rccusa"a os Jlilssaporlcs pur IIIa I' para unu nlc I'i!l'ili l:I\' a passagerli ali
llrasil, 1I0nhunlil COlJsa rtle po iii elnbarilçilr de I'azer tuda a diligcncia paril Iii ir pur
Illltros mcius, c COIII lIIuita maior cOllfiançil, 1'01' V. Ex. I1IC ler dilu, e IUJudadu tlilcr, que
lláolcVari:\ ii lIIa\ o embarc'Jr'IIIC lI'oulra pan' SI' cu pudesse.

Eulrclallll cu eslava a pOllto de partir I' 'Ia Ilc'll:lnha. quando os ilconlccimentos 111'1'
seulcs me oll1'igltrr'u, COIIIO é nOlorio, a dilalar llIillha vi:Qll:f1l paril 1100 mc e~pur nu rn
lIIi"ho ;llIS saltciluores, que havjilo sahidu dil. pr; iie <la cilpilal, qlJiz depois de uovo
cnlprcbcudC-liI. C j;i tiullil dildo pal-" i 'SIl LOdas ilS 1'I'l,I'idc/tc;ias, porélll as uOlicias, lllle
<tcabo de reee!Jcr. dils pessoas .uandadas adi:lule ClInl a nlinha eqllipil"CUI, sobre a pouca
scgur:l!1l.'i1, C os IlIl1iJaraçlls, quê SC CI\COtllrflll IIl1S dilalados raulinhos, n.e i1tlcrrflrilo 110

,lIlilno ponto. EnJilaral.'auo pois dcsla sorl<: por lIIar, all,'llIorisado por terra. ilgilado pelos
l;rilos da IlIinh:\ 'ullsl'iCllcia que lI1e repre,cula SCIII rc,sar o lIrilsil.colllo o alvo dc IIICUS
del'cres sa!jrados (c quc C'"lro pod 'ria cu ter l'UII' 'clenla 1I11110S, 'lIfel'l110 c abalido?) ~Ú

ll1C resla urn I'"rlido: e V. ~x, n:1u s' admirara dc cu ulOlllar. l'cllclrndo corn ludo nté 1\

IIllimo illslanle de scntimcntos de dclic,"le'l.a. fJlle teohn praticado lia Ipinha ~illl:'Çf10 lilC.
perigosa, não irei para a esqll:1l1ra; pois lenho prcl'erido IlIlI peqllClI1J uilvio,mllllido do.
lilssapurces de V. LX .. no qual c,perQ poder cl1dilll p,\s;a r a(l meu destino, c merecer 1'01'

Isto °elol!'lo t'jo liso!l"ciro. COUI que V. Ex. me 111<1111e lcm honrado alolllllas YC7.es c1Q 1II1,:ll
il,calilcillllClllu pura l'unl' religiãO. c o sall[(j pndl'l:.

TCllhu:1 hOllra dc scr. com sC11llnICIlLO:i da 'I\ais nlta consideraçiio. ctc;.

(I) r.XTIIA!.:ro DE uJI.\ CARTA DO ni:,\!, CO~IPROmsso Il0 L[;GAII D'OLlI;O
A S. A. PoE,\ L, nl 2 IJt: J 'LUO U~; 1SOH.

r\ós abaixo a:,i;::nndns c1C"l(' n-1I\ r:omprollli~"'l do lll~ilf' cl'OIlI.10, 1'<11110" pare11tear a
V. i\. !te," ii ;:,ori, que tl·m'IS d" ~er 0" mi"" I,ilero'os l'''IIII~IIl'7.es,jnlll<1mCIII'com
tl)lio ~,t~ prl\O, Enl c I s rVill/cin no rpal dccr.-tu de 2ô di: !\()I'('IIIbro dn allno pll,sado.
acollll'mns u" rrallc.eI.1'5, I/und,,-Ihe pllllllpl:lIlll'lIle lili/O 1j1l:l1lto Qlll'l'i5o; e PIIl relri
huição Çl\l'" II1.S arl'opl'lláriíll por lode.s I,' III Hlos, illlpOlldo"II'\~ c;(,nlriblli 'õcs ;IV,t!
tilrlas lIm~~ "0111 Olllr"s, ~"llIlo Ill"'iga( O "i? (~"Il: 111~ar a ,l1lr p:lla prato do gl'lll'r~1

f,'ancrz tio I\J:::i1I'\'P, a qllillllia ele 8S.0~O por nll'7, ali: 1dl' illlprlrar licI'1I a para qtl'l
os pl'sc;HI"rp" IlIs"'m ali IlIar, f're!('n{/é~riir, 1i1l1l11l III r !'rl!!a!' ~"m l'XCC'pç~o de pes;oll,
1111 (','.,do, IIIC'I» ()~ dll id,lde (11, 15 ;Ité 6. I nllIlM, pr(lIllIlI~JI;iodl'crelos,1IIllraç,"HlO-lIos
COI1l II 11l1.11'1(·, l' cl<-dilril1ll! I iI"C lilllilio 'r)lIqnhladll I'c'llll;:al: perrclr;\ràl\ turli.1 ii

qUillid'lde li ' 1'011;0;;, e ulJlCIlCi!tíriiu :od<l5 ns ~ 'lllr;di,des l:(;ll.rialid(l:i• .Em rilZ<lO pub
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A Gazela do Rio Je Janeiro, II . I~ e 5 de nllbado _/~ 11 lemllro,
publil.:ou (JS dllcllmellllls orfiClil(!S, lo povo do Algarve, uos qUlles racti
ficHo n SIIU inlllleravel olicdiellçia 110 prill 'ipc regellte, e ii casa de Bra
gonça, lelldo sido II povonçüo de Olh~o,a primeira loealidade do Algarve,
que dl'lI o grilo da inuepclld 'n ia, 110 diu 1(j de J unho. Em segu iua a
e.la 1l0lÍL:iu, cliegourlo H.io de Janeiro, villllo de Portugal, o Düvio S. José
Americano, com 110\'ns commlJnici!~-es nrfi"iaes, parlicipalldo, ~lIe a
eidilde do 1'01'10, il proviu ia do Minhu, Traz os ~10IltCS, e p<lrle oa pro
"illl;in di! Beira, .tü\'iio livres da domin:lr:üo frrln 'l'W, e hüviiio procla
mndo n ourmlllia do princip' regcllle, iII lalllnclo--e 11m (toverno supremo,
Ilm iI!"ar do governadores, que S. A. Bcal hn\'ia deixado, para goveruar
8111 ell nome () r illO de Portugal, dural1te ii StJiI lIuseneia,lls quaes farão
explll os !10rJunot.tenl1o idoHIlJrnulHlo.ro él'illlleiroo I'limuiro,queiçoll
u l'avilll;io l'0rlllgllez no nslcllo de '.Juiio da Foz,do qual era governador.

de t~o ('norlllrs a\lcnlados, no dia 16 de ,llInho, o gO\'l'rnudor que foi de villa neal.
José Lop's I": SOIlZil, 'I"C se achava IH'sle III.gar, vendo lJl\{' se I'Stn\·U aOixando IIlI1
edital, I) ras':OIl Il rrllllJ)I'll em vivas II \·.I\.,e a Ioda a filmilia r~al c o poro ilnimado
ria III 'srna ah'"ria s('~lIio II sell exemplo, e iln'orOIl 1I0S. a lJandciru, alé alli prohibida;
c dcclaralldo o dilO I'X-l;III' 'rnador qll(~ i·llr~ slu\'a promplo para se pOr fi frente de
ltJtlr) II P""!), no caso de ,e qllerer revollar, imtnetlialillllellle se 11'011'011 a peleija, ape?ar
rk hal'cr jlIlIlC<lS armas, COlllla 11111 c rpo dp.lropas illimigas armadas, as qllaes, \'endo
rplll nijo 11:lll1alllO a Illorte, se reliriíriio deixando:"8 prisioneiros, que for~o rel1lel
\'dos llara Ihlspilllha por lliio haver prisões st:gllras lI!:sle III~ar, pedindo nós ao Illesmo
Il'mjlll arOlalllénlo :lOS lIespallhlles. O illimi~o ~c rClirOIl para Faro,alim de qnc mn
lIindu-se rli: arlilharia,l'il';,;,cl1I ilrrasar esle lugar; c passa lido tres dias sem scr ala
cachos, c 11'III1'lIdo-o Scmprl', scm ler soccorro de pOI'oaçãu alguma. eis qne 110 di, 19
... ~ 3 horas ria lardl' s,' r'l'ollou cOlltra o illilllil{u:l cidad' de Faro, o 'I"e I'el1do os
Francl'7.,'s,d~sall1parúnio O CillllpO. l: j.i 'Sl~() IlXPlllsos deslP, reino do Algarvc. Esl'
povo, qlle m raz~u de estar cm armas, I 'III t1t'ixado as OCCupiu;ües de qne \'h'ja,
chegon a tal ponlo (II: IIlisl'ria, qn!: l'slC rt:al compromi. so, por cansa d' niio possuir
j.\ nnll1erario al~nlll, se lem I"Íslo prlldsado a mendigar () . cu sO'lenlO pl'las ruas•
.Eis o.s ~erviços qlle c 'Ie comjlrlJlllis~n I: pnvll lelll rl'ilO a\'o 1\. Iteal, quc conlinnará
lt razcr al~ \'e!" (!l'slroç:t1!OS os SCU.~ inlplaCllvcis illimigo~, &C.

t:XTI\.\CTO IJI: U~l,~ C.III"!''' no Jt.:IZ DA Ar.~'.\NDF.GA D~; FAnO A S. A. REAl,
O pnlNCIPE IIEGt::;n:.

Depois III: I'XIII)r O alllllr II ~nudadl', filie os vassallos porlugIH'?"S tem pelo seu prin
cipe, e as illcli~lIas I'ÍlJ/"lIciil;, ;,ol1"rida" pelo pOl"fI dchaixo da oppressiio francc7.a pa.sa
a dl~SCrl~\'er a resfallra(iio dI) AIBill'VC do mudu scgninlt::

No dia Hi de Jllllhn 'HI I(lr-s' elll Olh~o um decretu de Junol, o valero. o ex-gol er
nador Jnsé LOi'I'~j d,~ S'luza o ilrralltil, piza-I) aos pi's, (' I"irando-s'l pilla o pOI'O ex
dama: li .'i·, niin IIiI Ponnl;nc'l.es! li Eslc Iirarlo Ü ou vido dos polires pc. cadol"l's daquella
lerra, pedl'ln·lhe lIU : os 'OllllllillHlc, assilll o ril7., l' os FrancM.p,s siio ohrigaclos ii rugir.
desall1par<lndo ludr>s os pOsIOS, lflle oCCllpav~o. O gen ral fran ·r1. rll"idCl11C lH'sla
ciuadll,mallda IIllla Clllllllllla dI' Irupas parll castigar um Ião grande palriOli:mo, esta
é rp.chaçad~. I~ rI'lira-.'\: SCIll d1"l'ilo. A 10 do eOITCnl(l pl'las:; horas da lardr é il1\"rs
tido em ["aro I) g"1'1l\:ral frilncr.l; slIa gllilrda (lbrigada a I1lre!(i1r as armas, as Illllni
çü~s, casa, ;':I'lIcral, e ulliciill'S, qllc até p\'los rapa7.e.~ ~iio lel"ados fi pris~o. Os Franteze',
lJlIe I{lIa1"ll1'eiilo as IcrniS lesle reino (1" t,lf;arvl', sã" por toda a parte afllg(:lItados, c
~. J:Ulllilll a, que fora redl<Him1a l' n Olli~o, Tudo recebida llil 1'01!<I ii esta cidadc de
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Estas noti ias. recehiuas no Rio de J,anciro, produziriio o mais vi\'0 con
tentamento no· animo de louos, de modo que 110 dia 30 de Selelllbro,sCll
várão as fortalezas, illumiooll-sC a cidade, bavendo Te-Deum LandumWi,.
na capella real, cm acçãa de graças a Omnipotencia Divina do Altissimo,
com assistencia da familia real. toda a côrte em gfilnuc galü, lJ pes 0(1&

principaes.da sociedade. Como acto continuado ue uemoll lra~õc de re
gosijo, no dia 2 de Outubro, toda a tropa arrumOll, e 5111vOII, belO como
as fortaleza, e navios de guerra fundeados no porto ua ciuaJe, lJav~ndo

cortejo no paço, e felicitações, por tiio f:lUstosu mutivo.
Prevendo-se u eSlado de pen uria ú que esl1lri;"io reo llzit!o,s os lw bi t(ln los

do Portugal, em cOllsequ6t1cja da guerra com os lIrancezcs, os commer
ciantes da praça do Rio de Janeiro. representados por ~liJlloel Caetano
Pinto, e José Joaquim da Silva Freitas,. no dia 27 de Setembro de iRO ,
levúrão ii presença ele S. A. Real o pri.Llcipe regenle a seguinte carla:

:Faro por uma dC5car~a de melralLa, ê conslrangida a fu~ir. Ernfim, srnhor, nos~o

lerrilorio, alé aqui usurpado, eslá livre tle Francezcs; e e,te ollúecclllos i'l;ora il V.
A. Reat com as nossas vidas e fazendas. Por toda ,I parle de~te r 'illo soa: - Vinl ().
nosso amado principe - Viva a casa de Bragant;il.- Eu, e loda esla corporação da
alfandega o temos mil "ezes repelitlo, e com o mais profundo respd 10 tlc:l'j<Ínlos re
ceber já as ordens do nosso principe, e rogamos a D'os consern~ a saude a V. A., e a
toda a filUlilia real, &c., &c. Faro, 30 de Junho de 1.808.

Como são lIIuitas as assigllaturas dos papeis ofliciaes vindos do 19arvr, julgámos a
proposil-o omilli-Ias na folha precedcnte para dar logar aos eXLraclOs inlctessanl 's,
que com Ioda a brevidatle qnedamos cOUllDunicar ao publico, ao qual as apresentálllos
agora.

Asslgllalnras do auto (l'e eleição.-francisco bispo do i\lgarvc, ManDei .José I/Iacido
da Silva Negrão, ~Ianocl Hercolano de l~reiLas Awvedo Fil1cão.-As.~igIWluras do
lermo de juramento dos depulatlos do conselllo.- Francisco bispo do t\I,prve, " ar
cedit.go da Sé Domingos ~laria Ga,vião Peixolo, o conl'l;o Anlonio Luiz de ~lacf'do e
BrilO, o major Joaquim Felippc de Landr;rsel, Sebaslião F.'IraJ.:O Valellte de Bl'ilo Ca
breira, José Uuarle da Silva Negrão, José Bernardo da Gama ~Jascarenllas Figueiredo,
J\Iigup.1 do O' !ilho, Francis(:o Aleixo.-Assignaluras do anlo da posse dada aos depu
tados do Sllpl'emo consdho do Algarvc.-Manoel José I'laddo da 'ilvil 'I'griio, ~lano"l

Hert;lllano de rreilils de Azp,vedo Fnlcão, o arcedia~o da Sé Domingos ~laria Gavião
PeixrJlO, o conego Antollio Lui~ de ~[Jced() e ~rito, o major Joaquim Fçlippe de Lall
derset, Sebasli<io Drago Valente de Brito Cabrpira, José Duarte da Sill'a Negriin, José·
Bernardo da Gama ~Jascarellhas rigneiredo, ~][guel do O' filho, Francisco Aleixo.
Assigoaturas da participação do conselho snprcmo e prod,ilJn~1 do reino do A19arvl'.
- Conde monteiro-mór, o arcediago da Sé Domin[:os ~Iaria Gavião Peixoto" o conc~o

Anlonio Luiz de ~Jacedo e Brito, o major Joaquim Ft'lippe de Landersel, o dezembar
gador José Duarle da . ill'iI Negrão, Sebastião Drago Valenle tle !lrilo Cabreira, o ca
pilão-mór José Bernardo da Gama fllasrarcnhes Figueiredo, ~ligu('1 do O' filho,.
Fraocisco Aleixo.-Assignaluras da carla da camara de FarO.-Manorl Herculano dl~

Freitas Azevedo Faleão juiz de fóra, presidente João Velloso ~hiuoel Pcçauha Cabral
primeiro vereador, Domingos da CosIa Dias e Barros' se"'lllldo vereado\', Mauricio José
l'inlo Ribeiro lercI'iro \'(~reador, João ~lauoel de Faria l~reire prot:lII'adlJr do con. elho,
1\lJlóll'O de Silnla Thereza sel-tundo misler, ~lanoel da Cosia terceiro mister.-Assig
nalnras do compromisso d'Olhiio.- Luiz José ~lil1·tins ~1i1alto, Anlonio ~Jarlins

Caiado, Lourem;o da COSia, Francisco da Hocba, Jo é cios Santos, FPrnando ua i1vb.
o escril'ão da mesa João (Ia lIosa.-Assigualura- da carla dojuiz da alrólud('I>~.-~Jóluod
Carlos de Andrade.



CAnTA DOS NEGOCIANTES DESTA PRAÇA A S. A. fitA1,

·Sonhor.-Nús abaixo assignados negocitmtes dosta praça do Rio de
·Janeiro, pondo de parte a lembrllflça das excessivas penJas, quP, temos
~1I(l'rido polil invasiío dos barbaros usurpadores do reino de Portugal: e
pela interrupçiio consequente ela navegação, e estagnação do commercio,
:-par., entir eml toua a sua força os muitos mais pesados males, que tem
tiolTrido os nossos irmãos existentes flaquelle reino, assim como o sublime
'entliusiasmo, e a constanto lealdade que dirigirão seus esforços, apenas
t1pparecen a o~casião de serem proueuos, para sacudirem o tyranno jugo
que os opprimia, e para procurarem o paternal, justo, e santo imperio
UH V. A. neul; commovido5 outrosim pela consternação e penuria, que
expressão nos papois de oflicio ultimamente publicados, lIão menos que
pela impossibilidade, que II distancia nos oppõe de acudirmos com os
11OSS0S brl1ços, para so Lentar liio nobres como gloriosos esforç.os 001 quanlo
·é lempo; C mai qllC tudo pelo vivo desejo de prevenir, ou ao menos de
illliviar 11 palernal solicitude de V. A. Reul em beneficio de tão IJcneme
rilOs vassullos, por considerarmos que a conjunctura actual niio permittirá
'que sejiio 'onformes á real generosidade, e as rectas intenções de V. A.
l\cal os so 'corros que pedem, e precisão: humildemente prostrados aos
rones pé de V. A. Real OLlSnll10S implorar da sua benignidade, se digne
purmittir-nos. que fins embarcaçoas que forem destinadas a conduzir os
SilCCUI'l'O pedidos, se recflbüo os gaBeros que cada um dos assígnanles
'Hbai-xo aeclarll) para entregar á pessoa, que a esse 11m fór encarregada, e
Oqlle rcsponsllvel 11 dar conta ele sua fiel entrega; generos que julgão nào
só necessarios, mns até uteis para provimento !'los exerci tos : e que ou
itrosim e c!i"ne permittir-nos) que possam0s abrir um cofre em que se
receba 0 dinheiro das subscripções voluntarills com que as pessoas de
todas as outras classes queirào concorrer para ser remeltido do mesmo
modo, C)U o dinheiro, ou o seu produclO em generos, afim que possa assim
ser mais imporlanle o socco"rro remellido, para que aquelles possos irmãos
'vojão o vivo interesse que tomámos no feliz exito da causa que suslenlão.
'e aOm que o inimigo commum possa convencer-se qne não ha força na
~erra que possa l1estruir ura t"rono, qne está firmado no coraçüo dos
VI1SS11 Ilos.. Uio de Janeiro '27 de Setembro de 1808.

Rio de .Jancito 1!J. de Ou.tttbro. - Tendo levado á augusta pre
sença de . A. Real o príncipe regente nosso senhor, a subscripção
flUO Vm. abrio pam soccorrcr os IlI)SSOS conci<1adãos, e vassallos de
S. A. Lteal, que llabitüo o reino de Portugal, e que tanto tem soITrido
<la oppressão c tyrannia dos Francezes; e igualmente a proposição
de se abril' um cofre para se receber o mesmo donativo em dinbeiro,
o tle se nomear pessou, que possa encarregar-se de entregar os gene
rns aos que forem encarregados por S. A. Real do govertlo do reino.
Ir o mesm0 senhor servido mandar louvar a Vm. o incomparavel zelo,
patriotismo, e amor do DOSSO virluoso sobel'llno, com qne nesla, e em
outras occasiões se tem mostr,ldo zeloso e honrado vassalto, o lhe manda
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declarar que póue Vm, njl\st<lr-se com os 5ubscriploros,pnra i\brirel11 tln1
cofre em Sua ca a, 011 onde lhes pnrecer, para nell S Hjuntarom os I'lInuo •
que depois manuu'ráõ ao cDfre, (IUO se (I lia ilborto no oraria, e onde tem
entrado já sommas muito nVlIllaLias, que devem ir lia 1I"1(), qllo S. A. Real
manda partir, que levará todo esse dinheiro, e o que~. A. nealmanda
para o mesmo louvavel fim de soccorrnr nos seus vassallo ; (: que jaua\
mellte dÚClll Vm. e mais sulJseri{IOrOS rece\)er iJS ordell!> do Sr. D. Fer
nando, sobre a PUSSOiJ [\ quem devom ser conl1llrlos os generos para serem
entregues ao governo cricridu no rei IH). S. A. n0l11 se Iisollgen que' m .ilinda
proseguirá com u mesmu zelo a achar um maior 1I110lerO de llUU criptores,.
e particularmente de algumas classes, que üinua se não !Dostrúr50, como
é de esperar o f<l~flO; e previrio a 'm. que etJm fi náo do gllCl'l'3 ir;io as
embarcações, que por estes oito; o li dez dias usl iverem prl11llplilS,C fJ li i1.e.
rem irclebaixo de ·olllboy. S. A. Heal manda lamlJem plIulic:nr e la li lu de'
subscripção (1) ClITl gl1ZI~'t(l extraordinul'ia. Dcos gillll'c\e ü VIlI. l'ul:lcio do
Hio de ,laneiro cm 10 de Outubro de 180 -O. Hourigo de Soula .olllinho
-Sr..1anoel Caetano Pinlo. -(Copia). -José Joaq 11 illl da Si Iva Freitas.
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J005OO0
10:>SOO()
320$000
1.00Soo0
200$000
100$000
:\005000
2001>000

100S000
1. OOBOOO
200~OOO

'J O~OOO

jiiOSOOO

100s00rl
1005000
100$000
100$00~'

4008000
100S000
1005000
100500:)
MOSOOO
100$000
100;;000
200S000
100S000
4005000
100';000

80:)$000

3:.0~OOO

300.iOOO
toO' O

320~000
11S[)SO~O

200g000
150aOO:>
100jOOO
1,005°00
600$000
1.00$000
100$000

320$000
·1.005000
1BOSOOfl
'JOO$OOO

• 100 000
100SflOO
20')$000
800$000
20'ISOOO
1.00~OílO

100$000
jOOSOOO
':200$000
20.)SOO()
1.20S1l00
200,jOOíl

(I) S D CIHPÇÃO YoLU:-iTARrA.

~Iarroel .lns'· da Costa Rego
José AlIllJnio de Oliveira Gui·

f1wrflcs • . . • . ..•..
10sé da SilvlI Virira .
Anlollio GOl1le' narro~o .•..
.João Allrcs de Souz.' Gllillla rilcs.
,lo é Dias da Crllz.•.• , •.
1\1 a110 -\ Vias ,Je Lilllu . . . . .
1IIallul GOllçall'es de Cal'l'alho...
Elius AntOllio Lope . . . . ..
DOlllillgos l'rllllciseo dc Araujo

RClw•••.•.•.•.••..
Uernardo José da CO'I;~ ••.••
Anlolli JO.é da Co li Ferrcira.
Fruncisco ,los!' rtoti"igllcs ..•.
Munocl GO'T\:.dl'cS Va II r.•••.•
Llia,lldro .Jose lIlal'ljUCS Fralleo dc

Curl'lIlho .•..•...•.•
.10;10 d'l CosLa Limll ......•
Simão AIILonio Delliz BarIJoza..
F('rllanoo José I'inheil'll.....
.loaCJuilll I'creiril de Alllleida e

COlllpllnhill ..... , ..... ,
ClleLano .lOS:' de Allllrido e ill'ó1
:llallnc! de li"l·ira COULo ....
Antonio Jose I',"l.) de :e'1or.iru.
.105] Perl'ira Gllilllllnles... '..
l)oll1in~os J IItulles Guimari,es •
,10«0 :'Iurlins ViallDa....•.•
Bernal'llll LourellCo '·ialllla .•
I\lunor\ Jllsé ela Costa. .
José lia i\loLla Pereira, .
lIfanoe\ Gomes Cardozo ... '
fernando Cameiro Llll10 (I'ela

eusJ; . . . • . . . • . . •

Manoel Cartano Pinto. 200 .11
'(ueires 11e arroz, aoo ditos de
farinha de mandioca: e CllI di
nheiro .••...•••..

Joilo Gomes Vali', 300 alqucircs
de arroz, 200 ditos de I'arinha
de mandioca, c em dillhciro.

Jo 6 Gomcs I'upo Corrê.,...
.losé 19nacio Tavarcs.•
José. 'ogueira Soares....•
José Joaquim de Lima .•.•
José Lui1. Alves .• , ..•.
Tholllaz Gonçalves•. : ....
Vernaudo de Olivci ra Guima rãcs
D. Josefa dc l"igucircdo ....
João Lopes Baptista, 100 saccos

de farinha, c em dinheiro ••
Carlos ~larLins de Almcida.
.1 oão Fel'l'ei ra Soa res. , . • .
Joaquim José l'ercira de Faro.
Joaquim José da Rocha...
.Joaqnim José dos SanLos•.
i\1anoel Pillheiro G'uimarães
.10ão cle SeCJ uei ra d" Cosla .
.lorro Gomes llal'\'lOso .••
Frallcisco .J osé l' erei ra PClllla.
Joaquim Ribeiro du !\ IlIlcida,
.1oaqttim Antollio Alvcs •.
AnLouio da Cllllha .....
Antonio Ferreira da 1\o['lIa.•
l\Imoel Pinto Alves I'lIrto . . •
DOllling s GOllça Il'cs de Azevedo.
AntOllio Jos,' ria Costa lhrboza, e

l'IcllriCJllc Jos; de Araujo...
João da Silva Pill o .•• , ..
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aj prod'Jcl03 c'lloniaei do nrélsil linhiío' dado lugar lIO apparecirílenlo
ali g't:a n 'III" casas commercilws em Lisboa, e riiio óbslallle 11 prnça dacjnella
cidade, aindil lliil) [)os'nia lima llOlsll publica, ['ará occorrer H filcilitar ali
InIIlSat;I:Ô~:; comrfiuciaes. Era unu necc5sidaJe' á instltuiçtto-de um bOllCO

10nOJO
100S()~O

f023400

102j8:10
1O()~OO()

40JSOi)()

1l1SS200
1U5200
:l33~:l3;f

2008000
333S333

iUal10Jl <la Sill'a Sanlo.;. :
!li i liel l'crrdr;1 Gnllle5 ._ ,
J.Uil AnlulIio Ferrei 1'11 •• ,

J.oúrcliço Antollio Furreiri.
Cu-tod'o J05~ <la Silva
Jlias. Villva e Filhos.
i\Ianoel Hilwiro GuilnarUc"
Ciclo JllôlrCelilllJ Ferreir;) ... :
II, AlInu Maria dI) Sacrulllen:o
.ruJo Luiz du Silru SOUlO....
"oão Francisco da SíI va c SlIlIt/i.
, ln anonYlIlO u'"igo da flulriU .•
l\lunocl Joaquim Uiheirn .
}'rallcisco José Corr~a , .
I.uiz José de Olh'eira .
Jono Fel'll~lIdes LOfles , ..
Franci'co XUl'ier l'irtlS • , ..•
Mano I Teixeira rle Carvalho •.
.10sé Rod rigues Fragoso •.
Aotonio José de Carval!Jo .•••
.lono Morgan . , ••.••. , •
José 'Francisco Cardoso,., . , •
J\1ilnoel José Pereiru do Rego.•
D. MUl'ia 'FrulIei.<ca Borges. , •
,)erollpno Teixeira Looo • , ••
l\bndel de Freilas Yiannu..•.
O Ewl. D. Uorlrígo de Souza

Cotlliuho, ministro de ESlarlo
do. negocios IlslrulIgeiros e da
guerra. . : •• , .. _ .••

O EUli.1l. Fernallilo .Tos~ de Por
tugul, lIIinistro de EsLallo dos
Ilegoeills do Brasil, e prcsidentll
do I'cal éra rio, •.....••

O Eun. I'isconde de Anadia, mi
Jlistro de Estado dos u~gocios

da marinha, e domínios ulLra-
marinos, •..•.•.••.

O Ellll. conde de Cavillleíros ••
,\ EUlla. condeça de Cal'allciros
O Exm. cor/dI! de Caparica. . . •
O Elm. con,lé dos Arcas; ••.
O Exm', conde de U:edolido •••
O EXln, D. lIanoel JO,Hí deSoura
O lhe oUl'eil'O-lIlór do real erario

Francisco O,lulO Ullrill Targini
O escril'ilo da lhesourarilHlIór do

mesmo erario, Mllnoei Jaeiutlio
, Nogueira da Gilu/a. , ••••

O CilullIJor~geral João Prestes de
MeUo•.•.....•••..

DilQ ,\u!oulo Mal'illno c AlcveJo

IO)~ÓJO
-ioo,SOOO I
100~000

iOOlOOO
iodJOOO
'\00&000
21031100
lM30:i0
~~fl{)~O:JO

. 11)".1 "O 1C)'
30030llJ
100 '000
100$0)0
10:1 JO~J:)

i.OO'JOOO
100JOOO
2óOgdoo
1003000
100$000
128'00:1
2003000
10r/$000
10nOnn
1003')(10
10ÓSOOO,
10J$000

·50 '$000

400&000
3333333
20030)0
333&331S
33il;333
333S3:t3
20JSOC)'(1

4C10S000

300aOOO

13iSOOO
100~000

Dilll Francisco de Paula Cabral c
1\1ello. . ..• ' . .. 10051)00

Tenellle,cl,r:Jnel II. Jose 'fholH'Z
dc ~ll'ueie' . . . . •. 207S600

Vj,·e-a'!,"irunlc Jos~ Caetano de
LillJil. " . • . .. 200~OOD

TCllente'fjcllcral G~sl'ar José de
.:Ibllos I'I)rci,'a e Ltll'eüa • .. 1ÓJ$()O\)

O illlendenle·gerlll da ["JLcia,
l'llúlo fcr:lillide~ nanl1•.•. ' 30), Jon

O dClcllIlÍaqpdor do l:rirnc da.
I'ôr;c C casa, lJuiz José de Car-
I'ulho e ~Iello, . • . . . . . .. 300$000

d dezellllJil qptlor Luiz Corr~u
Teixe:ru rle nragança, ... ' 10()~0\):j

O Etm, e ReI'. bispo desta deo·
t'ese, Cil p'e1ll1o-rrtô r. • . . • .• 400~OOO

O ReI'. l'igurio de Hilllorahy,Josú
Soare; de Aze\'edo •• • 'ÍOOg'lOO

O ReI'. FI'. José de i\lorac 136$000
aHeI'. Fr,lllrisco de Sünta Anna 128JOOO
O HeI' ,F"ancisco do, Sanlo; l'ililo 1OO50D)
A irmalldade de S. l'edro ; 100g0D()
José Anlunio ll:Il'ho a Teixeira 1:tg~OOO
Amaro Velho da. Sill'a. 80aSOO;)
~roaro Velho da Sih'a, sobrinho 1:000BOOO
Joarjuím José de Azel'edo .•• , 20:l~OO)
j~ntonio de Azel'edo Silnlos, . ; i08~OOO
Jos,\ Joaquim Mallos Ferreira li

Lucena. ... .. ,. íoosOO(J
JoaqllÍllI. e Loureucó dc Souza

I\leircll e.<. . .•. , 128;;000
DOluin;;os Fernandes Ah'cs, II 50·

brinho, J

Pra ncisco Caetauo I'into.
Frnllcisco de Araujo Percir.l •.
AlltonioJo'úcle Azel'eilo Cltl lelfil

pagaycl a GO dia' no reall!rario 430S20r)
A corpot'ilçllo dos ouril'cs cm all-

d ições peq lIenas.
José ua Siha Alves. - . ,
Anlonio Gomes narro o.
JOJo Gorncs Valle, pelo dinheiro

e en'cilOs que tinha proll\eLlillo
pal.:OU • , •........•. i.:2S1S00()

.Tollo LOllUS lia (Jlista,lIleSlllJ fÓrlll:1 53DpOJ

.Ios~ ~iarcelino Gonsall'es, pelos
elT,'ilos.

J o»i.G ISpUI' Hego, jlclos ...n'eilos
O 1~~1I1. duque lie Cud"v..1 •••
A E\I1IJ. dU1luelu ,le Ci.dal':I1. .
O E~Ill. murtlllez de Lurral1io •

:tS
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(' 11 lnl"rri:l1 il) hn m'lito !'() lill1lil1ln, hegantlll-S() mesmo ii im primir DO

illlllfl d., l800 t·-m Lisboa, 11111 plano, paril um e~lil!lele irnelllo IHlncnrio
il)li : 1\ II ii) n!lsl:llile 11<; grallth capilaes,qllc hnl'iüll cm Lishoil, nào t.wc
('fC,·ito iI ic[éa 11 rre;l~;"in r[" bôlll I!. Oilll allllOS rl,-pois com ii lrllll ferencia
dil ei\rl" p'lr" " Br;lqil, !lnr nlVilril com f()r~i\ rle lei, dalado do dia 1'2 dl\
Ollllll,ru du l C'08, U pril1cipll regente, reeollhuccllc/u Hncccssidi\{lú do es-

2075100
400 01:0
1()0~000

1005000

R33g333
R:t3~3:3i:i

2(0)000

2253000

333S333
3:l:3~33:3

33:38333
333'333

200.000

166$666

:I /lfI~lili:j
3)0'000
10U~000

193'330

1005000

::n:H333\ DilI) José PC'lro )}ach:1l10 Coelho
210S000 Torres........·... aOOdOOO
200S000 Oerl1al'llo ,los'· tia CUl1ha GU;J1l'10

de Va ,·ollccllos•......• 1!rIS675
~Iollsellhor AIIlC1llio .Il19lÍ tia CII-

IIl1a «TIISI1I;1 I e VascI)ll'rllns .• 1005000
.105'· JoafJllilll ,Ie SIIIIZ'I Loltato.

gU'lI'Ila-l' IlIpa de S. A. n., CIII
papelllll)('da .. , . . .. •• 167~400

533$333 Corollcl )1<I110el Alvc da FOl1seca
Co 'L'1 . . , . . . . . • . , . • 100S000

2()0&00~ CnrOIlP,1 rr"'11I11I1I) Dias Pacs Lellle
dil Call1ar:1 .•.• , .•.. ' 2003000

2lnsnOO Jerllllvrno BarbosiI Vieira tle
Ahi:ell. . . . . • • . • • .• 40 'gOOo

Marechal de ('ampo ajlld;lIlle
~ellel'nl do exercilo.Joiiollap
lisla de A7.cvl'do CouLillho dc
1\JllnL III I'j'. UllI letras e .Iinhr-il'n 200&000

~[OllS IIhor AIIIll'ida. elll papel
200~OOO lIIocda c PrIl dillhciro . . . . . 1i(i~/l70

Antllllill Lili? J\lllril ••trIneIlLI) .• 16liJ66ü
100g000 DC7.clllhargatlor Frallt'ísco Bap-

LisLa Ilotl ril{lIcs. . . .' . • .• 1OO~OOO
JI);lIJ1jim José de )Lq~alh5e~. '. 100 '000
Curollcl.loilqllilll VicellLe !los Reis 2:000$000
l:!li\llccll,:r-Illór ThOl11a'l Alltollio

de Villannvll Port,q:;al •••• '\00.1000
170~00n })iI'C''"os ol1kiaes miliLare;, 1'01'
1ü6~ü(ill mito cio ,'lIrollcl ui rcclo r João

1\lnnorllla 'ilv'l .... , .. 6.!8H400
Dril\adciro Alltollil) JoslÍ Dia,

Coelho, da capiLéllliél!le 1I1illélS
/;eraes. . . • . . • . . • .. ' 200$0:;0

O Jl~dre-lIleslre F,·. AIILl)lIill Bap-
tista Abrallle', l'élpclilo-llllÍl' da
al'll1nda relll. . . . . . • . . 200$000

100,\000 DiI'cl'sos jornalei"l)s 'Iue Lraba
Ih'10 III) rral Trem dll "urrr:l.
pnr mão dllajudanLcalmoxaril'e
tlomcsmo ...•.•• ' ••

11.6)66ti José dll ~ln1l3 Perei ra ..•.•
Anloni" N.lsrcnlc; PillLo ....

100S000 JO'lllll'lIl de MélC'ltlO V"sconecllo'
2JO~000 ~Inlll)el Vil'ira li I Âlhljqn~.rf(lIe

1'O\'ilr, gl)l'crrtador UJ cil\lÍLilllia
do E .pi dLo ~allto . . . . , . aoo~ooo

Pedro Viciril da 5i"'1I Tclles , . 100~tOO
166$660 O govCl'II:lllor C IlIai; l'eSSO,"5 cm-

pI'cl)a d.ls na re:" fi! bri CII das
ill'maS ...••..•.... 1.\.l~SOO

30JSOOO ;\laredlal c j'l1,pCClul'-cera1 d!ls

o EX.II. 11I·lrfJIIC7. dc Pl1l11hnl ••
O Ex II. J AIILllllio dc IllIcida.
() EXIII. IlIarrpWl dc Ale~reLp. •.
O liulI. 1). "Oil') dJ AlllIeidil de

1"(-11 .. c CasLro . . . . . . , •
O (-;"11. I!lllrqllc.~ dc BI'IIas . , .
O I\WI. 11/:1 1''1 III'Z de AII"cjll .•.
O E,(IIL JI1'II'qllf'7. de "iI1rO:-O .••

O EXIIl. '111'11"e7. dc Torrcs i'io-
"·as. . . . . . . . . . . . .

O E '1. O. Pcd 1'0 .l.nLonio de No-
rnllha. . . • . . . . . • . • ,

O Ex 11 .. ,(1"'1:0 Furladl) dc ~lel1'

dOIl~ I ••• , .•••••••

O Ii'''". "(lIlllc p lrLciro-lIllir, D.
Va><'" .\Ianocl de rigueircllo
C"'".,,I'!.I C·lIllnra...•..•

01.1\111. 1.II1.IIl1in dc Aralljo .
o EXIII.n J ..111\hnlll'l, .

F~ol.allllirallLe )lanocl da Cu-
II li 1 ~Oll'O- \Iaior .

1\1"""1'1,,11 do "all1pns Frallcisco
Alltollio d'l \'Ci'-(i' Caural ...

Dril:"lciru ,José dc Olivcira llar-
hn~n ............•

}'rll'lri;l'o .Io·é l~ulill') de OIlZéI
'-"'IILo ...........•

Jn~·t E~I'\';io d(~ ..:cixas Gusrnilo c
Vas"olll:l'llos ......•••

l\Illl IIi IS AIlL')llill dr Slllllll Lobato
III tr\"'S '\IILUlli" .Ic AluI'edo Cou-

Lillll.) de )(11 .. 1."111'1' . , .. , .
AII !o> II i'l .II1S,: nihci;'lI Gllimaritcs
Clpi ii .. .111,10 All'c> da CUllha ..
]\I:IIIIIcl l"llaei,) da Silva AI",,-

rl'II~;1 . •• 0. . •...•.•
J')'"lllilll FI' IlIrisco dcScixas50ul?

~I;dnr .•.....•.•...
llc1..'lI.barga,lor .los,: Alballo Fri!-

!.{u~n. • . . • . • . • • . .•
1)iL" Frallris"II de 'ouza Guerra

Ari!lIjll U.. ,IÍ'lhl) ..•..••
})iL" ,I. II lllll ii) Ralllll> da Silua '0_

;.!lllj I'U . ••••.....••

O EWI. ".Jos~ d.) enrllo Br311"0
O Enll nllllirallte O. Frallc.sl'O de

,'-'0111.11 C'lUqll!lO . ......•

111-1111101 i'r.' ,,:isc.) ue Barros Lei-
, Lilo e Carl'alllos', .

}lJlI~lIlh'"W\lll)r ti. pac') .10;' de
·.Olil'cira Pi ,Lo B >Lcll\O c ~Iu.'-

(lU~iLl ••..••..•.••
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Inhrlcrim I1ln dl' 11m gr:lIlr1t' depo ittl 111 n 'tario1, rrl'Ol1 n bnlll o t\l'lIomi
Ilnl{O, Uanco do lira 'iI, I'ilra facilitar, IlilO Só as ll'nllsa('~ije,; ('01l1111l'1'(lill:"
cuml) daI' incl'I'tn '111\1 ii I\gl'llllol11ill do Bril, iI.

O l'i1pil:d d(l billlGO c1ettmllilloll O lIll'lIl'1Í Ue 12 ue O!ltllbro (I d""I'r Sel'
p \10 1111'111l~ (Ie I res IlIilllü.~s de I'U7.lIUOS, II de mil e dIJLI'nlll:' t!llll';s,éill'
I'e POlldl'llIlu n IIlill~ dtlzelllil~ ac~õl's de 11111 COII111 dI: ri'ls,clIda I.ma, SI'lIdo
o pruso tle IJlJ dlJl'il~';io () dI' "illle UIII1I1S. A, \'nlllilgt'lI que 01":1'1'1 CIil "

ballc'o do Bl'u~il, Cllmo ~e lê da rUI'~1l dil II'i, retebelJ e.liltutu' j'i1la I'I~

glllilnnelltl' -(1 di' 1'111111\'1'1' 1'111 uas oprl'a~õcs,

O Viscllllue d·Cn 'rú ilpplallllio llIuito,romo PI'ollomi ln polili{'o,il l'I'I'~Ir:;io
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.\ snl11rn~ al'l1l1ôlda da< ~ralHleq parccllas qllc adma apl't'senliílllO', é ,'Xlrilliida d,1
Ga::eta do Rio. dIJ. Jaltci'l'O, d"s anllOs dI' 180' a 1.80:1. 1\ã,) 11'i\lI~CrC"l'IIIOS as de
ccm IUi! réis para IIH'IIU<, pllrqllc é immensa a I isla d"s slll"CI iplOrcs, t' apclla,s IIle
1110ráll!<IS O qlle ildm~ ct.piiírI1OS, para prO\'ilr-mOS com os fal',IO~,qllc o Brü,i1o'lIl ludt)
o Icmpo Uil slla (,xisto'II'ia, 1"llI-,{C I'olllllllaríülllelltc pl'es1adu a socco,rH 1'111'111:':,11.

Separado Jl 'Ias COIJ\'Cllit'1I 'la~ 1'()lilic~s. clIlI:il1l1ão Iil'ildos pl'!US laços illdi,uitllt'is
do SüllgUI', da filmilia c dos iII II'I C'M'S ll1alcriilCs, 1', por isso C.l'lIflllHlidos o~ 1'011'111<:"1'
Zt'S com os I\rasil~ir()" I iI'I'1I1 l'1I1 IIHlllla socicu~uc. i\tio lia 1I11111 só f'II111liil 1'111 101'
IlIgill,qllo, lião \f'lIha 110 I1ra,il 011 li pili, o (ilho qtll'l'ido, u il'lllã", I) pal'l' lI lc r!II'l'",III,
011 o illnif.\'o, e pOllillll1l os IIOSS0S m,deS,COIJIII as nos 'as prospl'l'idilllc~,plll's 'olllpal'li
Hlão ~m lllelO, (;OI11() I:Sll'ôllli;(t'iI'OS SilO os nnico',quc presliio sf'l'I'içIlS I "<lI'S aI' I\ra~IJ,

c Os IIl1icos, LIIIC 10111<10 parle COIlIll ploprías, a, afruntas fl'ilas ilOS I\lasill'ircs, J;i 1"

Ill0S disLu .'obcjas provas, t: Jlra"l .IOS céos, qlll, e.les dOlls pOliS Í1111;11J'; c 'Iluic;o~,

cOllll'l'clicIHleIlUIJ-Se, c l'\'spei(;llIuu-s,', cOlllinut'1ll a I i\'cr St'llIl'l'l: li;;adlls UII lIIais
l~~lrdlo laço d" fralcrnal ilmizalll'. I'ala pslC c1l'siflcl'aIUIll, fazl'IHOs an!I'u/es 101 s a
Dt:os; porque lemos conhecido que o porllll)uez, cm tempo llclIlllU Sl'l" COI! it l'I'üUO
CSll'ilugciro no Brasil. .,'

(1] Vidc a Collecçiio de Leis, tOIH, 1.0
(2) 'Vidc DcucJ] cios 1'01. [la!). \'õ illlHO dc 1818,
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mCI'(;ial do :Brasil foi íl ~ausa da sua flleil crca~50 no I1io ue J:Jneif(), niio
ólJsI:lllle ~cr fUlldíldo no i.lIl~O mais crilifo da mOTlilrclJia, e lutar-se com
n estrcilesn do commereio <ln Iuropa, Tal estulJ<'/l'cimClllo era illdi~J:en

~a\'el. primeiro, \lill'LI FC não selltirtm os efl'eilos da inv 'dave! sahida do
ouro dns mina, que era irresistivelmente IIltr:)!lido para a ll'glalerra,
911de :t S~la delTlillJda o valia,subio ao /lolorio exlrcllIo ua forç'lI da gucrra:
5{'~undo, por prevalcccr !lesse tl'mpo [1Il nrasiJ iI pflldcllein, e necessi
cl"de de FI! cflll1l'S(ltll'ill'l'lIl os metaes preciosos, ou de re eltc.'l-os para a
J-\si:J, pt'lu [3\'01' diid,) ii essc "Imo, que niio cnlrou no 11'.1111(10 de ('001
merciv, qll~ dt'IIC,i5 se :ljUS1QU : I) que OCCiJSiOfllll'ia funnde C 1!'l'judicial
\'/Jsio O[t circulaçiio, As lelras do b:wco Fl'lldo (fIo ilcrcllitadas, bl m sup
prem" moeda de 0111'0 IIól5 maiores tnll1Sac~ücs, b:lslillldo para n circula
t;iio n exuberante moeda de. prata, cOlJtinuamenle 'lll.rallida da Europa, {}
Ilüs colonillS di! IlespanllD.

~)úrtilll[(1 <.leve-sc consicler:.lI' n fllndllçiin elo !lnflco, como nberlura da
incxl\U'riml millO rica, Ihesullro elo ("H'lito Il:lcional, Ogrn/lde machinn
de cconomirar u lt'mpo c lrnbalho, no PJIO mercanlil. -

Este cstabclcr,imellto creado na oCl':lsiii.o erll Cf"e o Brnsil allrin os seus
porIas ao com,mercjo de Iodas as naçülJs, dt~\'ía ler grill).Ic parle de il)
íllloncill 1111 prosperidade publiról.

Os c;lpitaes eri,o eS(;(ISS05 pnril o circnlo largo di) commercio, que 5e
abria: o ereu.ito bllllc'll'Ío os ll\ull.iplíca\'n. Ao priflc:ipil) tlldo correll bem,
o o OOIlCO prestou bons ?crvil;os <lO ('OllllllCrcio,e ilU p:liz: mas i 50 duroll
\lOUCo tempo,porLJue os IlbllSO?,e ii prcvilricu~íiodllrllinór:io Ilil dirccçiio,

A lei oct.;laral'a e~prcssnlDe/ll.n,CflllJ 'lIllil d<ls cOlldiçów da e:i~lellciil 00
}J:lIlCl) cr:l servir, c pres,lar Sü(;('IIII'PS no eral,i", E:;te 1~I"CI1UI'U-SC 1:001 ;\
dircc<;iin do DilIICO, e 1};Ihi flor dillllil: (J hanCO,plll'.1 :lcurlir i1S necessidades
do crariO"~lllillio Ilolm; cm flllillllicl:ldadl'; IjIH.' J,.io comportava com o sell
fUlldo.

1'01' oulrn Indo os ,lircclor('s,p os prorrios cnixpiros,r.onsiderfll'iio o hnnco
rOmo rropriedadlJ sua. Ocomti.;'Ht:ilJ 1I;!O,';ÓJ!e TIJ;lis dl~scr.nlilr SUilS Iclrnsna
qllell'J () 'lultelceilllclltO: só o curtI) circlllu dos Ilfilhadus,n ,:hi'''il desconto,os
,ljirccÚ"res,e II!> caixeiros descolllélv<io cO,rn Jinlleil.ó dO!liItlco, por mais alto
prc~o',e ulilidlJue prupria. Além disto conlrahinio dividils cOrri (l IJaIICO,

qlle nüo podi<iu 5illdilr. O ministro Tllomal AlltOllio cm JlIllho de 181l[,
lIC:JOU () banco nu uepluriJVel estlll1ú, qlle fica il,eima indiCildo: ,novo me7.CS
llt.'pois reulljlldo, por Illorlc de .Jofiu l'uul0 ~ezcrrll, II posta ua ,fazenda as
}Io reinu c .illsti~.a,qlle jit li.rillôl i1 seu cargo, e t1r-fliJndo-se enlHO ('lIe sÓ co,111
rodos vii millislerio., porque rios olllros ministros .n,omcados, um ainda
t'~tíl\'a em LOlldl'l'~,e I) outro 11 ii Blliliil, en'llregoll meius s:lllltares, e lum
ht3111 villlcnto"pi1r,i sul\'ar u l'IlllCO, tia incl'iln\'d lIüllcprr.olu,ljUO só filha"'.1
fiGr mllnif.:stilua,pára l,r,od,uzir os WIJS tl1'eilos.

O:; meios salutúes de que se 5H"io COllsiSlir50 em fnur porar, com o
[:.brico ue 1I()I~s do !.>an"o pua 11,50 do cril rio, e diminuir qUilS~ J)iariamcntC'
;) 'divida deslc, com agllcl'le ($la!llllecimcnlo: ao mesmo tempo mandava
pnra o l'IlIlCIl lodH n rlloer!n nll't.,1, fIllc se !e~oll1i(l diariamenle nos cofres



- 18t. -

l1uL1icos uesta curIe. r,1rn as provincias maneJou ordellS ás respccti"ns
jUlltas de fazenl!a, que fizeS~etll Oulrul1tnlo, mandando rara o Lanco lodo
fi IlleUI1,qlle pode'se recolher. 'esta côrle,lIm poderos$) negocillnteA/lloniu
Ferreira da Hoclw,se preslou au nlillislro, pafll emprC<Tar a sua inOuencia.
cm procurar melai pllra o bnnco. hlc f1I'C~litlJlé ciuiluãu ajudado de um
sell agunle <lu nume Lisboa, que ar:abill'i1 de enlrar, por effeilo do abas
lado ci1sillllenlll.quc eonlralliu I:OIll il "illl''' tle Ulll CariliiO lIe~reiro, sendo
ill1les o suu orneio o de fazer ol'Oamelllll de igl'l'jll, c roupn de plldl'l:~, fez
pnlr:,r grossas sommilS de melaes 110 lJnllco. 101' ('SIC serl'i,;o TholTlilZ An
tonio agri1ciou no neO'()eiantc,l:om a commCllda de Chri~lo, e ao ageule CUlIl

Q habito da C()IICeil'~(l.

As medidas I'ioicnlas cm gl'ral,tOnsislião cm incorrer no c\rsngrôdo do
ministro ns res oas,que manire lal'iio as sllas sUEpeilns sobre o estado do
hilnco. A liberdade da illlprcll a niio exi tia, e ° meio unico de manifeslllr
cadn 11111 os seus senlill1elltos nit counucllcia <ln (lOliZllde, era n conrcrsllç50
intima,e partielllllr. Um lIegol:ialltl~ COIll loja de ferragem na rua Direita,
calllo <ln do Sa lJ,io,gerillrnellle l'onlleeídn pt'lu nome dc-Sexlu-Fei ra-disse
11m ui" ern SUIJ ca "ii, lia roda de sells amigo!', que o banco e 11lVll quebrado.
PúuelJs horas depois reGelJcu o millislro Tllon1(tz IIIOllio uma cnrla de
Frnncisco Bl:IIIO Maria Tilrgini, risconde de (l. LourclI~o, referilldo o
oce l rriL10 elll casa de Sexta-Feira. Anles de ilnoilecer jn eslnva este nego·
cianlf~, por dili'J'f'ná(ls UU Palllu Fernandes Vial1llil,nO egredu das prisões
ua fortaleza da Ilha das Collins. 1 LI mesma occaslilO fôra chamadu a poli
cia (J negociallle José Puro Corrêa, e "IIi reprebendido e a1lJea~aJo aspera
menle,pclo sobrcdilo intendenle gemi da policia Paulo Fernandes' ianna
pelo crime de IWl'er dildo signll('s rle i1ppro\'ar lal;itilITIp.nle n dito de Sexta
Feira. Os Olltros negoc:iilnles. IlmiCTos deste, que o ollvirrto dizer, que o
flallco eslava Cjuebrado,lIrlO foriio inquielildos, e muito menos o ~eria

D'1uelle, qlle o'elllre elles foi relatar (I Targini, o que occorr~ra no seio
ua ami1./lde.

Este nconlccirnento causou I>aslilnlc ll:rror na prnça do Hio ue Janeiro, e
llingllern rengio: nnt('s pelo contrario fez apparccer IIOVOS e fieis desvelauos
t'm Sll-IClJlnr ÍI viun do banco do Bra iI. Sexla- Feiril, linllll 11m tio,que em
lImdlJS rrineipnl's abasl;ldos, c antigo negociante desla pra~a. vulgarmente
chamado - CilrIIH;ho.- E~te llcgociante unido 1105 seus llmigos, pelos meios
mais suumissus e respeilosos, alcan~oll do mini-Iro TIIOIlJa'l Alltonio Illi
berdade do, cu suurillhn,dcpu:s ue quiuze dias de prisiio incotntnllnica\'el.

Por Bq lIellcs, e ('sles ITIoius, o Lauco se uslclltou sem suspender pílgll
montos. Pilgava i.Í Loca du cufre, /llas niio com i1quella uiligcncio com que
n filrill,se oulro fosse o s 'II eslilt!tl. Onl dilninuia o Ilumero de IlOras desli
Iladus.para pllgamllldo tlns nolil~, ora tilJ ha urnn só pessoll encnrregadll cio
troco, e contagof1l dilS /rlocdils,que eriio varias,e oe lodos os \alores. Ho\!
\'eriio dias cm que a corrida:lu hilllCO foi tflo nsslIsladora, flue LI auluri
dooe jlllgou neccssario p(wscntinellns tltmlro do rslabetecimelllo; c !lesses
dias o troco por isso mesmo, que se gnstaviI o tempo I'm pncific:.1I· o puLlico
l1tl'ronlado, era scmpn~ menor,rio qlle II(lSOlllro~.dc regular concurrcncia.
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A ()c~iio oppreSSil'H do Illillislro, eslendeu-se !nllluem rilllleloSilmrnle 50
hre ü direl'(;i:io tio llUIlCO, rur~<llldo ii seus Illembros n li'lllicllJr~lll pOli 'II il

POIlCO as SlIlIS (;olllas,e cm il(.:alJnr WllI () IllUllopoliu.'1ue elles exer(;liio cum
os dillheiros du bnll(;o, em prol'eilo SCll,e ticlrilO '1110 do CUllllllcrl'iu. E' de
Jlolnr,que Ilrjsle eslêlLH;llleilllclllo,OS direclores illt1I1CllIL'S erüo tjllillrCl bril:i
leiros,que Ln.l\'itio IlerdnJo gt'illldes riqul;7.tlS Je scus pnis, ns qlltH'S e"li.llúo
(/Ili1~i permüllG'lIleS na Jiredoriêl. ToJo elles l'slnlgiJrüo ii SliU IOrlllllêl,c le
seus fi III os, eHI CO ln prns \'iins de Iil1l111S e !tomas,e ma is JespezH" deslIl ilIil(l'15.
Um delles L. de ~. D. IIUO podendo süldnr ilS 'Uü l'úlllilS, rugiu pala os
Eslndus- lIidos, Jonde J'l'fTres anJo depois da illdcpelldcllcia, ltio bCIll
ur:olhiJo flli pelu gover'llo di: enlão, fi lIe () Ilogu(;inllle qut.:!ll·ado, roi Selll
porda de tempo IIOll1l'ütin ministro diplllillili,il'l),Pill"il r '11("l·selliilr Ú gOI'L'llIO
C/li UIlIU cur[b e lrilllgeira. Olllro F. C. L. l.illlllJCIII agraduu ai) gOI't:I'DO, e
lalllo,q ue fui elel'i,l(!o a COllllH. O lerreiro J..1. de ., eujil l'orllJuôl Ilcrdilra
ue um püdrillllO,uu que 10miJra () nume, 11epuis uc qucllradL', e Ilua i sem
múios de suilsisléllCiil, foi ulel'aJo pelo prillleiro illlperilrlor á digniuade de
gelllilllOmcllI da llill'lllll1lra; c OllU(lrlo Cullimo A. \'. ua S" IllUl'l'OU ignu-
raJu,colII () tilulo de ]),11';10. .

E.le 1),111(;0 eXliuguiu-se pela lei le 23 10 Selembro 11c 18'.!D. E' ill
'onle~lal'él que elle presluu ,',Jliosos sc('\'i~os aO comluercio, c a i1griCIII
lura du Dril ii, e uS iliJu '05 Ljue se illlroduzirilo, Iltoli\'iJrilu-l!te o de~u'cdilo,

e o maior dulles, rui ii excussi\'il elllis~üll de billietl's, que n~o guurual'u
Ilr(Jpor~uo,coUl o seu fUlldo 11Ielillico, senuo u I)ol'erno elo 13rilsil o que
lllais coulriuuio pMa esle alJUso, [lola L:oulinuada nece bidllJe de accudir
as urgeuciils do E~lillo.

Procurou-se I'l'mediur esle l11(d, llllllll'andu-. c Illlla cOll1mi 'siio de pes
soas respeilül'cis, por ilriso de l~ ue Iilio de 1o:!1, L'IlUU L:llIU dullas, o
depulado ua juula 110 comnlercio José Antonio Lisboa, que gO~il\'a de
mllilo cl'e<lilo, pela sua IlUllrnuez, e conl1ecimclllos uo direilo mel'Clll,lil.
Elle uepois Jc exullIiuür tl estarlll do büoco, publicou suas luminosas lé
flexões, ilflrcsPlIlau<lu um lJitlanco do seu crlll.lilo, e (lebilo, 110 qual depois
do Illui ta5 razões l1iz .: ti visla pois do balnn~o, 50 v , qUe Opuulico é ao
Illl:SmO lemp'u credur uu ballco. cumo purlador ue \lula, que exi:.l('1l1 em
seu poder, OjlJlllünll~lIle de\'e<lor no uanGo, como lIa~ão, IUC pélra n:ceblj!"
tio ballco i1quillo IJ qllo léll1 uireilo, delJllixo rIa primeira qualidade, é
prccisu paULlr ao DilUc;o o que Je\'c, deilaixo da egllndll, c quc. se él
naçõo é SOI\'ilVl!l (o que só illsellsatus pudcm nega!") nesle as,? lilmhem
o JJilnco Oé.

Porém i!ldepeOllellle desle fllf:io que lliio póde l'alhi.1J', O banco, possuc
em IIlet.al~S re olhidos nos seus corres em bilheles Ja alfilndega,e em lelras
silcildns (lIl n IJililS por pessoas SU\VêlVI'is, 0111 LCIIS de raiz, penhorados aos
S 'II uc\'eJ()n~s, LlI1Hl qunl1lidndc dc rllllUOS para () pagalUl'lIlo di'quellns
!lotas, c qur. HillJa lia IIYPollJcse de rallar aquelll:l primeiro nicio, clle ('m
pregará o segllllr\u, (;UIIIO tle fUClo o eslá fazelldu. E supposlO:O póue
id1irmar com selTurüllrn, que a llllalídadc das diviu(ls parli(;lJlares tlitO será
ro'alisaL1a, luuu via o fJ. ue süo pura uble cslilbeloci mOlJlo qualru centos ou scis-
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cnnto~ conto" 11e I'éi~ de pr juizo, 11 cllja importancia niio creio que 'ell~

clll'glle, se forem r,ohrallog rom prndpllciil.
O cit'pllladn Martim Francisco J\ihrirn do Andraua, P"Opt\z em 7 dl~

Jllnho di) IS30, (1'10 o hllllcn do BI'i,~il fos~e re,tilhelecido, deI aixo da
dl'lIl1lllinll~ii() de Banco Nilr.ional 1\0 irnpl~rill do Brasil, c 1111rilria pelo cs
P,ll:O de vinte 1l111l0~, contlldo,; do cOllle~() de IIns operilçõe, Martim
Frill\l-i.~po, prinr;ipillll n son discllrso nesla snl Illnr.ia: « anhorc, a lei
de :n di: Sdlllllhro de iR~O di soil'cm o hanr,o do Dra ii, creado pela lei
de 1:2 de (lnlll hro dl~ 1808 ; pod ia n II:gisllltlll'a dissol vêl-o? respondo
qlln sim. O legi Iilllor lhe hüvia ilssignado IIIlI lempo cerlo fie durarão,
('sll) IOlnro hilVi,\ expirado, c exrirado ClHn cllc lambem II Slli.l exi lcncia,
dnvia a I gislnllll'il exl.inl!nil-o? respondo qlle n,io. »

O prnjer:ln d'J :Uarlim Frilllci 1~(1 lI,in pa 'on, e o hanro do Bl'IIsil jiqni
dOIH;I', recehelldn IlpCllaS os accionista' ii melade dl~ slla- ilc~ões.

Este grande e t;,b(~lcrimrmln pllhli o,n:io passo\l duranle ü SII:I exislcncia
comrner~inl, em ;lIll1llt~raçõe~ cm sna nolas, Elias f r,io falsiflcadas,e der
rUl1\lHlns pelos particulares, sendo vietima ela I' nnn capitlll,IIITI dC:lsgraçado
111(11lCHbn,crn Colijas Inlio foi fJllr:onlratla nma nota falsa do banco uo Brllsil.
Os vcrdatl ei 1'0 ali t01' 5 do crime fica nio i111 pllllCS,Cl11q ua nlo ql1eo menos cul·
pado,foi cnforcauo \lO largo da Prainha a 3Lde ~Iaio doanno de 1824- (1).

(I) Em 1'.Oll<t'IPI('tH:ia 11-1 ril'C:III:Il;~1I tla~ nOia~ tio 1)1IU''1, foi I' rat'l'anr! no IIll'rcado
a 1II0r.r1a dr prata: c e Illanl!-tntlo ahrir ('Slalllpas" 12"" de 8;j), tli' 6, ,c ll;J:fJ réis,
l'n 1l'lIt1crão os pl'ssiIIIo., I:idatl:ios in 1rodllzir nolas falsas do ballco, P I' io-se a Ilescobrir,
porl]lll' 11m cl'rto lllanCI'!ln, ti .. nonle José ti,! \Iollra Il Sill'a, empr{'~ado em ta 1'1' 1'11:1 ,

lia rlla da Lapa, rnlrCll'll'lo rcla<:,ies dr. allli,arl~, com II 111 a rapariga, sempre qllr. a ia
lisitar a hrindava 1:0111 al\{lIl1la crrlllla ria'> nOlas: eslando!'sla a COlll'erSar com lima
visinila, Ii'ndo 'lIa O hilhele na m5o, 1111' pede a I'isinha para \'('1', e nessa occasião lhe
diz a rapai i~a, l]1I1' o JI)S(~ selllprr. qnc I'inha a slla casa, dal'a-Ihe desses bilhtll'S. Cau
sando I'SP,I;I,!t;iill ii lI'l1a PPS oa,!jllc wmhem se adiara, ('Ii dcnnnciar tio facto ao baul'o
do Bra.,il, I' r.ste filzl'l1'lo ir .lcl<;é de ~loura r. ~i1va ii pl'cscnl;a da autoridade, reco
I1hl'CI'n a I'xi~leucia da moeda f,lisa, tl POSIO PIll procc'>, o, o deS\'rnlurado mancebo, foi
COlltil'IllII:tI!O ii UHlrtl'. Cnrriil I'ul:io que muitn i(cntc de p ';iio des p te111(10 , inl'oil'ida
l1a ullwda fal<:I, prorn Uera a Iih~l'd:ttle ao nl<lnceho, conhpcídn pelo nOme de José dos
hilhelcs, com lanlo l]ne não 1'(!l'elasse l'OIlS' alf.\'lIl1la, Oque fl'7., "cndo elle a uni a I ic
lillla, Ill'srn;l;anado 1J1lr. morria,pollca" hora' anle~ dn sllpplicio,mi.ndOIl pedil' a Ol'dpm
3' do Carmo. 1111': n cnlr.rt i1sse, ': tio li vro fi" de o!litos, pal;. 160, xlrahilllO' ficl
lIlrnll' esla lIota.

" lo'allcCl'lI o no,~o irmão Ila,lr.cl'ntp Jo,é de \IOllra p., ilva,O qual drpoi <TII1! "cio do
palillillo para a Sallta r"lsa d,\ ~li<erit;Ol'llia, onde j i se aChill'Yl IInHl tll'n~ armada, COI1l
s'lis IOt:hriro ,UITl caix~o ri<'o,ll'lC lhe linha mandatl'J pôr a 1]l!,'II1U Santa Ca.a,foi amor
lallndu 111 1I1l,~tl h dJitll. pelo nll<;'o irm.ir> anua.l/lI', c c1cpui' depositad na dila nrna,
e de lal'rI ' flii i' nO;,a OnlJ:1l1 huscal-o no no,~o ('SlIlif,', c P'1r ,II.! ler assilll malltlallu
1'0\(al' , 1 I ·.hl1,llnc II.,a<;'I! com elle rsta ullima caritia,ll',e com Os nossos irmãos
S'Ir:CI·t\ " 1111',,'UI qui!.t'r:u ir; I' cill'g'II11I'> i\ Saula C:.sa :(~ lhe CilnlOIl um .1I c-
m~nto,' I' 1 .i, <.' Ill<nll Inl' (I 1I0;~ I'~ IIdf,',c roi conduzi,lll cm enterro prncissiona I,
p,l!'a:l 11 I 'Ipe!la, Olll['! f'li cnCQlIlill ,nd'hl pelo no,s padre llle~lre C()llllllis. ario, e
n~ III li" inlli I~ S"C'~l'Il(llc:, IJII. IlIltl (iterã) por caridade, a~o;i'linllo a no sa "ell ral'l'i
0I'd'1I13', e rpnllaJo lU ';a<a dcprn(ltnrlis, na" lacl1l1llJ:ln. 21, tlr, fJIII' para conslar
fit. I"l,~ a,SI·IIIO. II no!" vi:':'lriol actual d'l Cl.lt", lJivin·), o irmão J ã,) AlI\Onio Ferllalld\'s
l'illlt~iro, Em 3t lÍe .\Jilio d~ 182',. >I
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Creoll-se utJpr,i~ um hilllW l·lJillllada do COllllllel'l:in, lfllO leH) Ill'jí rj

credito, prosegllinup a Inarcl!a do billlCO lIo Brasil, pnr!1IIC lião I'ccHuelldv
li dinheiro por mais de Ires par ClJlltll, tamuelll () lião emprrJ 1<1\,,1 senüt;
tnotlicuõl1cntc. Depois cl'eoú-se ()II 11'0 banto intilulado-uo Brll. ii-para
guerrear o banco elo Commercill. U Ininislcri,) ela fazenda cm 185:l,lllll1
hrunJI)-se defulldil-os no aelu:J! banco do Ihasil,rcz :1ppare\~er a lei II. 683
de 5 de Jlllbo ue 1853, autorisanolo o go\'cruo a inc(lrp(lra~ã(), e 1\ prover
de cstlltntos, pora t1eposilos tle descontos, c umis-iio no !tio ue Janeiro 1)
o qual foi installado á 1) de Dezembro \lo lllCSll10 anno.

(1) Lm N. 6P.3 - DE 1) DIl JULUO DE 1853.,

A utori.f/l; o !l0vel'no p'1/'a conceder a incorporação, c approuar os Estatuto~ de um baucu
de depositos, descontos e emissão, estabelecido na cidaúc do lHo de Janciro.

\) ml)cdro Se~lIl1do, por g(3çn de D~ns, e IInanime 3cclamação dos povo, impcrador' con!
litucional c dd0nsor pcrpctuo do 13m ii: FaziJmos sab I' a ludos os nussos sllbjitos que a as
~clllbl&a ~eralle~i.lativadccr0toll, c nós queremos a lei seguinte:

Art. I" O ~overno f1Ja auloris.lcto para c nr,eder a incllrporação, e approvar os Estatutos
de um banco dc d positos, descontos c emissão, estabelecido na cidade do I~io de Janeiro.
sobr~ 'l.S e;;uintes bases,
~ to O banco ourani trinta annos. contados da (1lta ele sua instal\açãn, e sera creado clJm

o tundo capitn.1 de 30.000:000~OOO,divididos em lá( .000 arçij~s. O governo polier:i pcrmiltir
• au;;mento destc funr\o, e bem a sim a cl'cllção elc caixas liliaes_ onde as necessidadcs do
cOOlmercio as exigil'llm, ficando todavia lambem sujeila :i apprOl'ação do mesmo gOl'crno a
orlYanisação das rlitas caixas.
~ 2(' O banco teroi um presidcnte nomeado pelo imp .rador rI'enlre os acciol!is(as, que pos

sUlram 50 ou mais acçües e competir-!In-ba, além das funcçi,es que forem desi~nlldas no'
Eslatuto>: lU presidil' a as mbléa gcral, a directoria, e as commissücs, II cujos Irabalhos
julgar conveaien e assiHir: 2' ser or,irão do banco, e fazer executar suas deliberaçiies, sus~
pendendo loJa via asque forem contrarias;\ lei ou a'Js E,latutos, e dando immediatamente
cçmtJ desta suspensão ao governo. p3!'a qu rl\e dcliber0 definitivamente: 3" apresentar ã
assembléa gcral, em nomc da dil'cctoria, os relatorlOs das oneraçulls do banco.
~ 30 Haver:\ tambem um "ice-presidente, nomeado i::;ualmenle pelo im/1erador d'enlre os

accionislas, que possuirem [,0 ou mais acçõcs, para subsliluir o presidenc em scus impc
dimento'.

!ii -to O presidente recebera annualmenle do banco, como honorario, um:t somnla, que
serâ fL{ada nos Estatuto.

$:i 50 As op~rações do banco podcrão c m çar lo~o 'lu estiverem SUbicl'ipta ['0,000 acçõc5.
Si 6' O; bilhete- do banc I sel'àn á. v:ista. \J ao p l'latIor, e realisaveis.em mO:lda correnlc

Imetal ou papel moeda), e tcnlO O) prlvllc~IO exclUSIVO de s riJm rcceblCios nas cslaçõl's pu
hlic.IS da côrte e provincia do R.io d Janeiro, e nas das outras, onde estivcrem estabelecidas
I~JixaS filiaes. O menor valor de cada bilhete serã de '.!O::> na cidade c provincia do nio dc
Janeiro, e dc 10::> nas outras provincias do imperio.

!ii 70 E~l nenhulll I;aso podcrão as emissões do banco clevar- e a mais do duplo do seu
fundo disp ni\'el senãn cnm 3utorisação dada por decreto do go" mo.

Art. 2" O bll1co obri~ar-se-ha a retirar da circulaç:io o papd, que actualmente faz as fuuc
çõ~s de numerario, ii razã:l de :tOOO conlos cada anno, deliendo o res~ate começar li mais
tarriar, rious annos depois da insl..1.l\ação do 01' mo banco. e scr feito do niodo s('~lIinle:

s:; 10 Os primeiros 10.000 c ntos elllpre~ados no res~atc do pa;:lCl-mouda erão fornecidos
pero hanco a titulo dc emprcstimo, o qual n50 vcnc:lr.i JUl'OS emquanto durar o privilegio do
ditn cstabeleclmento. .

Findo O prazo mar'cadq no Art.'lo.~ lo pallaró o ~overno os refaridos 10,000 coutos em di
nheiro ou em apolices da divida publica de °pOl' cento, e an par,

!ii 2' L'Ji\1l qlle a somma do papel r~sgatado exceoer a 10,000 contos, o governo pagarit tri
mestralmente ao banco o excesso da referida somma.

Arl. 3' Se para maior segurança de suas opcrações entender o banco que lhe cou\'ém
ob~er em qúalcjuel' paiz estrangeiro um credito que não exceda á quantia, que o governo lhe
estiver devendo em virtude da dispo3ição do Si 10 do Ar!. ~o, poderá o mesmo sevêmo
prestai' pal'a esse effóito a E;araDtia do.Br3sil.

,\ rt. 40 Todas as v zes que se au~mentar o fundo do capital do banco, na fÓl'ma elo Ar!. 1·,
puderá o govel'l1o xiui,' que a terça parto desse augrncnto seja applicada ao resgate do
papel-moeda, pala r,j ma indicarIa n Si lo d'J Ar!. 2.Q
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U Il.clu:.llbanco do nrasil, nn sua crea~50, de3graçou a um bom numero
de pcsso:.\ , que compra.ndo ac~ões ehlenderiío negocial-ns, cllcganuo O

uelirio alai ponlo ua compra õ "enda dellas, na pr8Qo do nio de Ja
nei 1'(1, fJ ue se intilulou cssejogo febre das acções, provocada por especuladore~
i1giota , que tenuo dúlbs um subido numero, entend~riio comprar outras
1.:0111 1101\1 premio,para revelldel-a aos incautos com \ i i \'el proveito.

O ballco do Brusil, 1150 corresponde as mesmas vistas de utilidade pu
],lieu, (/lIO o eroado em 1t tle Outubro de 1808, porque só tem sido util
para UIJ1 numero limitado tle tran 'i1C~ÕCS, visto o paiz niío ter tirado o
rcsultatlo que e c·pera\'J. Foi o uanco do Brasil crendo pela lei de 5 de
JIJ l!Jo,um pa rto tle pura especu lac§o,c(Jn10 suo hoje todas as cousas crenàas
outre nós. lia além do banco do Ora-ii, o hi1J1co rural e hypot!Jecario,quc
lIào preenche O' eus fins, que ;10, o, fuvores á ngricullura; pois segundo
110. in formào, PCS'OllS con pieuas,este banco n50 é outra consa mais,q ue um
1ugar de t1oposilll, para rlescontos doletras,e algll mas hypothecas na cidade.

O ba'lll~o 'omrueráal ngricolü, e tá no mesmo 'aso.
O banco ~Iauá, Uilc-Gregor e Comp. Ó uma companhia commaodita

iimitada ao commcrcio, c (; O quo mais furores lhe tem prestado,

Ar!. 1> '" O; billHlt s ún Inn o roio i ento; do ra~3mwnlo do seBo.
Arl. 6~ J'iciio revognd1 as di po içij~ PUI contrado,
M'lncl,lIno. pur lant~ a lodas as autorld3.déS. ,I quem o cJnh ci'nento, c execução da refe

rida lei perlencer. que a cumpl'ão, C fação cumprir, e l!:Ual'dar lão inteir.ll1lenle, como nella
S~ cllottlm.·O crelario de E-lorto ri)· negov'Ú' d,1 faun a a fac; imor mil', publicar I>.
Clrrcr. Daú1 no palucio do Rio cle ,1unlliro 11O_ cincu dias du llIez de Julho do annu de mil
uito;entús CiOCúcllta e trcs, trige 'imo scgundo da inrlep~rir\lmdae do imperio.

1:llI'E1\\I)()l{ com rubrir'l "guarda.
Joaqllim José Rodrigues l·orres.

Carta de lei p lu qual Vo :ia ~Ia~eslade Impel'ial manda execntal' o decrelo da a embl&a.
A,ll'allcl(i lath n, 4Ull Ilouve por b~w ancci nar, antorisançlo Ogoverno para c~n~eder :t 11)
c'Jl'por:t~\iio. e apLJl'oval' os Estatutos de UIll banco de dCpOSltos, descontos c Cll11SSaO, eslabe
ciJ.o na ciduclo do ruo de Janeiro,

1\ll'a vessa l\la~e-~ade Tmperial ver.
Luiz Alval'cs ue Azevedo Maccdú a fez,
Luiz Anloni llarbosa.

cilada na chuncellaria do imperlo em 8 rle Julho de 1853.
An\.ooio Alvares de ~liranda "al'ejão, officie1-lllaior inl'rino.

Foi publicad. a pl'e ente lei na secrctaria do Estado dos ullgocius da fJzcuda em 8 ele Julho
de 1~53.-JoàoMaria Jacobina.

DECRETO ro. 1,223-1:lE 31 DIl .\GOSTO DE 181)3.
CCllcede a incorporação áe um !Janco· de depositos, desc61ltos c emissão, esrabeleciác,

nesta curte.
Allendendo ao ac relo celebrad entrc Omcu ministro e secl'elal'Ío de Estado do negoocio

ua fazenda o a dil'cclorill cios bancos~elo lka·sil e COllllUercial-compeLentemente aulori
sadas para celebrarem o dito acol'do:

Allllnrtendo demai á deliboraçào lomada em reunião promiscua dos nccionislns dos dous
referido bancds:

E usando da autol'isação dada ao A'0vel'Oo pela lei n, G83 de 5 de Julbo do anno cOI'renle:
hei por bem concodor a incorporaçãu de um banco de deposiLos, descontos o elllis ão e ta
balecido 11e ta côrte, o qua'l se rllA'ulará pelo Estalutos, qn com 'le baixão. a ignados pelo
mesm mini tI'O e secretario de Eslado do ne:;ocios da fazenda, presidenla do meu conselho
d~ minislros, que a sim o lenha entendido, faça executaI'. Pa),lcio ri,) nio rle Janeiro em
lrlnt~ e UIll de Aguslo do mil oilo enlos cinc~oola e tres. Ll'igesiOlo segundo da indepeodencia
e cI ) lmpcrio. Com a rubl'lr.a d Sua nJa::le tade o Imperador.

Joaquim José 11o(lri!JtI~s Torres,
24
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~~or .que lem na sua geroneia' o hurilo ue ~rauj, homem inlc1ligclllc,e cm
p rchcndedor.

as ou (ros os(nbelcci mail [os são casas pa rficnlilros, C/DO' i vcm tl e receoer
lIo,1Ins, ~ara ~ar a onlros, com as viJ'f1lage-ns flllO csli1)Uliío , o por canso.
gllll1[O I~a.o e lao \10 caso de nos occnpArmos dclles.

O IJ~tel[odos bBrlCOS não está na snn inslilllição,c sim no Ilbnso,rfllC se
'[úm fCllo nas nomençõcs tIo suasdireclorias,onun snlva as excepções de 11m

t! HTUTOS DO lLD1CO ,l QU;:: Si! nlrFEnll o DECRETO~. 1.223 DI! 31 D:l .~GOSTO ou 1853.
Titulo r -ào banco do Brasil-Secção l.-Da cl'eaçiio do Banco.

,\':,. lo Fica e labe'edl1o na ci,Jade do Rio rle .Tanl iro, soh ~ denominoção de-nanco rl.1
~rasJ!-um banr.o ri r1eposilo", rlcsconlo e emis.ão, o qual durnl'ó lrinla anno , cOúladosda
L1at;) ria ~ua in.lal ação.

Arl. 2" O fundo capilal do banr.o sel~ de 30.0·0:rooa. divididos C"111 Isr,oro ~cções. Eslc
frond.) po,le,'ú ser elel'ado por deliberação da assernbléa grral dos aCr iOI islrs e aulCl is,ção
do governn.

Art. 3' O banco con 111ue umo companl:ia anonyma, e suas acç'JC ródem ser pElssuidas
pai' nacion1e ou e~II'anl!eil·o".

Art. 4) A Iransf('renria das arçõe~ semente se opera prol' arlo Itnçado nó rl'!!istros do
banco con1 a~. igllaluTo rio prorrietario. ou do prOClTador com pod rl'S fspecires (I).

Ari. 5 O banco poderã. precedt'ndo autO! isação do governo,eslabelecer caixas iriaes ncs
lugarrs oneie a, necr"sidarIe- do crmml!rdo as exig'rem ('2.

Os e'la!ut,.. das r.aixas ILiaes ser:io orgilnisados pela directoria do banco, e sLbmel'idos á
apn,'ol'açüo cio governn.

AI". 6 O Ilanco 'prá in,tal1auo. e dani pT'inripio :is . lias orer,1ç(jes logo que 'forem op
prol'ados e le esll\lll'o<, e110mrllda a ilirectr "ia na fÓI ma cIo arl. 71.

Arl, 70 .\5 raixas liliaes rstalwl cidas na provinda do Rio Grn-nde de 550 Pedm do Sul, e
na rle São I'alllo, P lo aclual-Banco do "trasil-ficão rnnl'erlidil. m Oliaes do novo banco
rl~s,le qno ~;!e COl1lrçllr as sua operações..\ rganisaç50 rias rc feridas caixas poderá Ioda
1ן'\ ~er mo IIhradn conformo as rl'çras e.t"l)eleCidas no ai'!. SO

~rt. 8" A importallr\ia das arçõrs subscriplas ~rr:i rralisnr'a rOl nre 'ações nunca menores
rle to pOr cento. n saber: a primpira logo que fór eleita a d'rertC'riJ tio bnroco, e cada uma
d~;; ou Iras llo1~ pJ'asos desiçnados pe'a n-e!.'ma d:recloria, por (,nm;nrins feilo com anlioipa
ção ele 15 dias ao menos. -

Árl. 9° O" nr~ionis:as que n;;o errlJcluarem os ~('n~ ra~~ n'enlos c"ol a ('C 'illa ronlllalirlade
dei~[IT'ãõ d srr cl)n~idernrlos r."mo lar~. e nerrlrrãií em h fido dr b. nco a prc taçncs a11
[el'Íormenlo l'eali..at1ai'. Exr.erotlliio-se lodavia os C,FO~ e qIJP oc~orr,'r nJ circllm:tancias ex
trROrrlinnl'ia~.rlevirlamenlc il'slifica<la~ eranle a dirrrt r , i1.

Art. 10. O divirlenrlo annnr.1 ronsi til'll nos 11 cros liq irl s::l\ o C'l, depCJi'i de dedu-
7irlos 6 prol' cen'o, qnê cron lilu;riio um f'lDdo de rrs: ! vn "I Jedllrçiirl r orém cessará
ues:le qUlJ a I'e crl":l ex ectrr à c1erima parle rIo fllndo re,llis:ldo rio mesmo banco.

O rrimriro rlividr.nrlo ~el':i pago no mez de Julho de J854, e os aulas por srmestres nos
mezes de Janr1irv e Julho de cada anno.

Secçiio fI.-Das opel'ações ao Ballco.
:.\ rI. I f. Obnnro porlerti :
1° DC5contar lelras de cambio, da l('rra, e outros lilulos commr.rdr.es ti ordem e crm praso

c1clernJinaLlo, baranlitlo .por duas assignalul'as ao menos de ressoas nolor:amenle abonadas,

I) O &\ ~-I 1\ al·l. 2° da lej n. 1083 de 22de Agr~l,)de 1860, dPlermrna qlleas Iransacçõcs e
Iram,fcl'encias de orçOC~ de companhia e socied~des anonymas, e do lilulo ,la dil'ida pu

'h'ica, e ele quaesqup.l'oulras que allmitlão colação, só podel'1lõ ler lugar por inlrrmedio dos
rr.speclivos correclOl'CS, sob pena de nHl!idarle, a'ém das que Torem applícaveis a laes actos
cm virlllrle rios I'esppc'ivos regulamenloF, sall'o as diFposições do tratados m ,·igor. Vide o
decreto n. 2733 de 23 de .Tanriro de t861 que rrgula o modo de ~e "eriOcarem a tramarçOrs
e lrasfernr.in' de acções·tle cnmpanhia" ou sociedades anonrmas,dos litulos da divida publica
e de qllaesqller 0111"05 que ndmillão cO[,1ç.'ío. -

/2) Si ~o do 01'1. 2° rIa lei n. 1083 de22 de '\'g0510 de 1860 as~i111 50 e:q!l'ime:
Em I[\lanlo por lei n"o fór regula da esta mate rio, fir,a depcllldenle dl3 aulm'isaçüo legislaliv;\

f'l,peeial a creação e rrgani<açiio ou incorooroç50: lo clc 'banros d" Cil'Clolaçào, n\l de suas
c<>ixas Illiae" e agencias. 2'" de companhiã Cjue t'mr.rehenderclll a conslruc~ão de eslr~das
de fprro e anaes ria nave.gação que servil'em a mais ..le uma nl'flvincia.

(3) O Si 8" rIo al'l.1 '" d~ I~i n.1' 8::1 rle 22 de ,\gosto (Ie 186" di poc que só podel'llo fne·r
parte dos divici()l1r1os rl.os bancos e socierl'lde. anonvm~s de qualquer nalnrt'za, os IIlcl'oS li~
'[Hirto: prov'~nicntes de "p"rac;Oes err~c[jvamcnt6 c 'nc'uidas, DO resrecli\'o ~emes re.
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{lU Gulro, se lloll1eiif) inuividuos a.gioteiros, 'para que c m oulco ue fÓ,r
50ccurem granues SOlOmas á negociarem COIll premios clor1.liluntE's, O que
del'ia acolll ceI' em pro\cilO do lJallco.

As cuixasfiliaes lam1Jomcreauas pela\ei,com o fim dcnuxilinr a !:troura r

não prellllJlchcm o espirilo tia lui, porque o la\'rnuor lJão púdetlirecllll1Jellle
lirar funtlos para i1Pllical.Q$ au amanho dllS tOlTaS,Sellüo por inlermetli(}
dos ugiotüs,que dirigem esles estabclceil11entos bancarios, Tudo CIIII:O IJÚs.
~xistonte,.cumil1ha lTh.lis ou mODOS assim,. pelo t' lad!o ele ~orrup~ão i1. quO'

reõidentes nj lu~ar cm quc se fizcr o des-;ou.:o : c bem a55:01 cscl'il'tos d:c; alfdn{\egas Li
~hcles du thJsouro,

Gomo excepção de regl'a poderá uma slÍ das menoionadas asslenaturas ser de pessoa rcsi
dent~ lIO IU"HI' do desconto, mas a io'purtancia dus titulus as:im dcsconl1dts lIunea exce
derá li decilll<l pal't do!'u ndJ clfectll'o do b nco,

Os descontos não serão fllitos u pruso maior de quatro me:les,
,a~ Enc-.u're"ar-s8 por CUlUUlissàu de compra e venda de !nctaes nreciosos, de apo:i e' da

dlvldJ pubhca, e de quaesquer uutrus titulos de valores, c di! co/Jran\a ele tltnLlcndos, Il'trus
~ de outru l.lulos a praso Ii~o.

3 l\uceber li CJllta cOrrente as SQmllltls que Ibe forem enlr~gu(;s PQr particulares 011 e 
lalJeleeimentos püb:icus, e (JJgar as qUlluti3S de que estes dispuzercw, ale a illlporlancla U:}
tlue houvor rec~b'do,
, 40 l'°n1>.l I' dinbeiro a pl'~mio, pOl' meio d'e contas cOHeotes, ou pas3ando letras, nãu p.)
de:Jdu o' praso em nl'llhUIll tios d lU. eJ.u3 ~r menor de 60 dias.

50 Comprar e vendcr (lor CtliltJ !'..mcla IIH.:tacs pi eciiJsu.i. ,
Go Fa:ler emJlrtlstima:; sohre pc. hUl~ de ouro, prata, . diamant!?s; de apotices da divida pu

b:La; de acçõ~s de compall, la,. cr"ulLdas, que lenhão cotaçào real, c lia proporção du illl
Jl.'lrtaucia rcdlisa-da; du titulos pal'1I~1I1dr que repre.ielltellllegilimas lrunsa':çõús l.:UIJIII1CI··
~Iae·. e de m':rcadodas nio sllJeiiu5 à corrupção, depo.itaduslI"' a.fandegas ou armazellS :lL
1ande~Jdos (I).

() bJ.uco não pMe cmllrestJ.l· .obre penhor de suas proprias acçucs (2),
70 Fazcr rnoviment s c.!ll funjo. de umas para uutru praças, du imperio,
SO Eff~ctuar C'pJraçOusde cJn bio para i!l1pQrtar mctues llreclo.os: uu ill1petlil' a ~);pvrta

ção delle.,
90 Emittil' nota, isto é, bilhetes pagal'cis li I'i,ta e ao portador .'3;, .
ArL 12, As nolas do bJn;o tJr;iõ pllviJcgio exclusivo dJ SCI'~lll rec bIela, cm pagamenlo.

nas repartições publicaR, a saber: Jl(1.i da cidade e província do )\io d~ J.an~iI'O, :iS nutas qu~
,forem emitudas pela cal a central; e pas de 'u(la uma das outrus prO\'locI.as, as qlle furl:lIl!
enllttldas pela respectiva caira filial.

Art, 13. A' cui.x.u celltrllI dó Junco uno é pcnnillido eOlitlir notas de ",alol' meI1?1' dCl' 20~ 000,
.llCm as Dliaes de menos de 101!-. '

Art. 14.0, Q.!nuo terá um cJfre de delJositQS yolumlarios pura lilu10S d cl'edito, pedras prc·
ciosa, moeQ.a, Joias e ouro C?u pl'.!ta CIO b:lrl'us, dos quucs I'Cuebecà um jll'eulio JlU prup.JI'C;ã'J
cio valor !i-os obJevtos dJposl ndo:;.. '

Este I'alor serA c limado pela parte, de acordo com a direcçào do banco, O baoco darli
recibo dos ç1cpos~tos, nos quaes aesignan\ a uatul'l':la c o valor du,' Lbjectos dl.lpositado.! Q.
1I0me c reslJenCl3. do depusitador ; a data em que u deposito 101' IClto ; II o numero do 1'()gIS
11'0 da inscripção do mesmos objetos, Taes recibos não serão transr~rjdos pOl' ria dc cndosso.

Art. 15. EIIl n~hul11 caso, e sob mmhurn prell.lxto, podera o banco fazer ou empreltell~er
outras opcI'açõe3 a! md.Js qu~ ão dl'slgoadasnestc; cstutut')',

Árt. 16. A emis :i.J de que lruta o art, 1.1, ~ 9' C limitada pelas regras segu'ntes:
~ 1U Sall'lt a dispo içjo do art. 18, a emissúo do bJnco não püde e1el'ar-~e a mais do du p10

elo,fundo disponivel, ISLU C, a mais <;la duplo dos l'alol'l.Is que o banc) tive.r elrectival~lCntc cn
ca~J.a, repreõenlados por moeda corrcnte, ou b'lITas de ouro de 22 qUilates, :lI'altado pelo
preçv legH\. Exceptua-se todavia o din.heiro recebido a premio ou em cuntas correntes, li
qu:u não faz parte do fundo disponivel.
~ \1' Salvu igualmenle a disposição do arl. 19, a emissão I;unbem não pMe cxced'cl' a in-

(I) O decreto n, 1489 do ~o de Dez.mbro de 1854, art, I::> permitte qJle se adiapte dinheiro<
em conta corrente sôlJrc cáutelas da caSa da moeda at6 o seu valor liquido, Ultla l'eÚIUC3e-
Jão tl'dnsferid s previamente ao bauco as refáridas cautelas: "

(2) O ~ 10 dJ I~I fi. 1003 de 22 de A..~osto de 1.851 confirmou esta disposição,
(3) Pólo ~ 11 uo art. IOda lei n. 1083 de 2.'1 de_agosto de 1860, ê permittldo as r:a'ixas-maVrÍ'6

e fi:iaeJ do banco do Brasil, receber em pagamento notas dos outlOS blncos de circulaç'
existentes nos lugares cm que cada uma dellas se achar assentada, c cstes estabelecimcllloh
serão olJ:igados a trocai' semanalmente, em lugar cel·to, as notu; qUt' tiverem recebido ,ltp..::
cloz outros, c as n:alislr o resl,ectn'os.lIldos em moeda C01Tt'lIt~.
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temos chegatlo, porque o in(eresso partieulnr é o omp~cssol' tios illlerl':,5c:,
c dignidade da na~lio.

o commcrcio JJl':)sileiro não linha 11m coiligo do leis pal'll o regnl'lr, o
nem as sllas ll'llns:lr.çõcs er~o prcsr.ripln por diclallll'S cspccint's,que O
eonsliluissc,COlllO Odos oulros paizes cullos, pois a Icgi la~iio palriil,sclldq

portancia dos desconto feitos na fôrma do art. (I, ~ I" r üos rmprcslimos se brp penhorrs cio
ouro. (te prnta c Utl tllul".. particular s, que r'lJresl'nILIlIIt!~ililllas lrr.nsnrçü s CL ml11crciut ..

An. 17. Se.em qualquer tcmpo :e recollb(~ccrque ii tli posiçào uo ~ f}o elo arl. antcc .lenle
não.cl;1 gar;lDlln LOicaz ao [lromlO pa~'lm nlo das nola. tio ballco, [loclcJ.í o govcrno, ouviu.,
'I llirectlll'la e Coll nlwnel o con. dho de Estado. r!l'erclar que a l'mi.sào nunca exceda ;,
'omma dos lilulos ele.col tados pela fôrma e.lablllrcltla IlO ar!. II ~ 10.

AI·1. Il!. O blOCO pOdL r;, augmeolar ii emissão, que lhe pc rmllte o !ii 1° do art. lO, com
wllIma ignalã do pnpel-m,)eda 4Lle tiv r ell'ec:ivaml'nle I'esgniado por COlll~' elo: 10.000: 00:::>
III que traia o Si I" ri .. art. áü. mas de modo que em n~nllllln caso exceda o lriplo do fundo
llisponivtl, nemll limil • pl'll '1 ipto no S; ,," 110 cit1cJo alI. 16.

.Art. ln. Além elo Iilllil(, marrmdo no arl. 15, § o ou do que ruI' marcarlt, el virtll'iu da
ouposição rio art. 17, porJení Ob[1I1CO rllzer quulqlll'r cmis~~u aL1dlciClllal, trocundo !lula. po!'
moe";) correote, 011 ouro em bnrra do luquc de 22 quilal<J!', avaliado pclo pruco lC;J;nl ; ronl
lant» 'luC conserve cm caixa n~o só o runrlo disponivel r.1lJ're. pondr Ille àqlwllc lin.itl·, Il!as
Hlnda a-moeI la ou lJarrn~ dr: l)llro que rocebcr em lro"o da ernisslio aeldioionnl.

Ar!. 20. O banco pubhearü, ao IlIcnos rle lá elll 15 riJas, o preço de seus Ctcscontoi'j e do
jur tio dinheiro !(Il1: houver dn rec('ber II premio.

ArL. 21. !'i,io surda descontada~ as Jetra$ e outros tillllos. qlle forem a5 i!!naclos por qual
quer f1osdircctores que estiver rll) semana como membro ela cumnllssào tlu de conto~. ou
que s' liveI'JJrn dllilS firmas dI' direclores.

A1'1. 22. Nos enlprC5 imos, de que trala o Si ()" do art. t ,,o banco reclbrril ,alt'm rio pl'nhor
letras a PI".SO, que nãu excod;io de quaLro lOeze•• a quaes podlrào su' ;l~_I~nada' unica
mente [leio mutuaria, se róI' nutol'Íam 'nlu abonarlo.

Arl. 23. Soo rouhor con~istIr em apo:icc ela divida publica.ou arçücs de companhias, L)
mutuaria Ltev rá lransreri'-:Js prel'iamente:oo bal1Co.

Art. 2 í. Se o pl'nhol' consislir em papl isde CI cd lo ncgo('iavei~ no romll'er,'IOOu em onro.
prata c oulra~ mercarlorias,o b,nc\I "X I):\irà ron<entimenlo por escriptl) do deveelol',aulorisanrlo
o mesmo banco para 1ll'~nG.ar 011 all11'llr I) l'enhor,~ea divldn não fOr paga no S II v nellnL'ulo.

ArL. 2á. As mercadorias. qlle Li verem cip. servil' elc penhor ao. elllprcslimos do banco.
serno previamente avaliada pIlr um ou rn;ljs corretorcs de'i~nadl s pela rtirLctoria. .

'f\rt. '26. Se a lelra provemlnte de crnpreslil1lo sobre penhor niio róI' pll~a no sell "encl
menlo,poder;i o hauco proceder ii venda do ponhor enl leilõo mOl'oanLiI,na prE' ença de um dos
membros da dtroclol'Ía, e prllcedendn annllnrios publicas tres rlias consccul il'o ; mas o d 110
do penhor terá o dirt'ito de resgata 1-9 alé come.çal' o le;lfio. pagundo o que devcr e as d spc
za qlIe tiver uccasionacto.

Verillcadu fi venda. c liquiJada a divida com todas as de pezas, juros e a commissiio dtl
t II'} por cento. serlÍ o saldo, se o houver entregue a qllem de direito mI'.

"rL. 27. O banco li poder;, emprestar sobre penhor:
l° De 0111'0 ou prata. com abatimento de 10 por cento do valor ve> incado pelo contraste.
2" ne t!tlllos (1:0 divida publica ,com abal!mento de lo porOlo,ao menos. do valor do mercado.
:1' n<l t lula' CC'lI1mel'CIDO ,e mercadonas, com abatImenlo de 25 p r cenlo ao menos (I).
4° De dlamanles, e m abatimento de 50 por cento ao menos, do valor qne Ull~S róI' elüdo

por peritos nOmeados pc!a directoria.
1>" Ile acções rle companhias,corn abalimenlonnnca menorde umlerço do ,'alar realisado (2;,.

TITULO JI·-lJA ADlIINISTRA.Ç,\O GllRAL DO DANCO.
Secção J.-Dct Ãsscmblea ge7·a.l do Banco. .

"rt, 23. A rC'lIlli,i(l dos uc:cinnistas que possuircm vinte 0\1 mai3 acçües,por 51. ou como prQ
Clll'aclor de olltrum. forlllarã ii ass rnb!én !!()rlll,aquul serú presidida pejo [lresidenle do banco.

ArL. 2~. A asscmbl'a geral rcunir-so-ha rtiinaJ'iamente no mez de Julho de cada nnno,
no dia que róI' tlxado pela direc~oria, II cx.traordinariamente nos casos se'guinles:

. (tl O art. 2o do decreto n. 1~39 de ~o de Dezcl1lb!'o de 1854 determin~ qu:e as letras recc
b,rbsf:ol1lo penhor, terão pelomp.nos 10010 rle ahatlmento do seu valor itqhldo.

(2) () decrelo n. 1841 de Iá de i'iovembro cle 1856 allera esta disp05icão. determinando que
o bJnco só poderã eml)r stur sobre penhor d acções du companhias, com abalimenlo do
t J \'tO aJ menos do va 01' rca\is'aclo.
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ml.li limitnrln, Na prl'ciso csl;lr-sc SCI~lpro n locorrer n lq:;i,,!iI~t() e 11',)[1

gelro,scgnnd\) 'H'OIISl.dll:lra Il provicleldú ipi do 17GD.
A pulllicaçàú do codigo do commcrcio, reio snlisra'l.cr uma das princ.:i

pncs noccssi lades ]0 paiz, flUO privado do leis propriils, som'ia o gfi!nLle

f::> QlIantln slln rellni1io I"M requerida por um numero de accionisl,ls,clIjas acções formem
,ao menl)" um dec;mo do fundu capilal cio banco.

:2::> t!uaudo fór I'eqlll rid,1 pela commis~ão li "cal.
.3::> luulltlo a riil'eotnria o julgar oeeessal io. Nas rClInivcs cxtraorclinarias a úS5cmbléa geral

nao poller~ Iratar enuoclo objeclo par,\ que fÕrconvucada.
A cunvocaç;'\O unJillari1 ou extl'aorrlinaria se faril por edilaJ publicado no jcrnacs tre

Ycze.; cnnsecull\·as. u oiln di<ls unle,; do iudicado pura a reunião.
AI'L 30. A a "enolJléa ~eral poderà deliberar rOfll o numero du mell bros ql1e reprcsenlel11

um terço rJ valor nominal das arç..es sub Cl ipla nu Rio ele Janeiro. "c IIU dia 1><ign11e1 o
para a reuniiio nào comparecer numero umciente de membros, "erà de noro c:OIl1'ocada a
as emb~éa Aeral '(lm lInticipação de cinco dias; e ne.ta reuolâll poderà leliberar-~e, se o:;
membros presente. não r.Jp1'eseutarLIll menos da quarta parle do valul' oou illàl das mesmas
ncçoes.

Art. 3J, Em .:ada reuoião nomear;, fi as embléa Ae1'a1, por maioria relnLi';a de votes, dous
secrctal'ill ,lJl'u sorno incumbidos de vel'ilicar o nU01erú de accluni-Ias presenles, contar os
volos, f~Zer lt aplIl'açilo d~ v.)I'lç,)es, ler o expedieule e I edigil' as arl:i II).

Ar!. 3:1. Os accioui-la implJehdos ou ausenles podel'fio ser l'e\lreSCOladQS, c votar na as
scmblea p;era! por outro' Moiooi l, munidos dos nec:e sarios poc eres ('l',

Arl. 33. O' votos da ·sClllbl&a g"I'al . erâo coula lo da maneira seguinte: cacla Yint
arçOe' d,lriin din~ilo a Ulll volo; ma. nlJnhlll1l aecion, la tenl maiS du 15 vútos, qualquer quu
seja o numero de acçOes que l'epresenlu po,' si, ou o mo prúcurndor de oullem.

Art. 3·1. Neolluul acclúnisla poderá ter 1'0lLl em \Cirtude de acçOes trau 'feridas n;enos de
{;O djas unleõ da L' união.

,\rt, 35. lJmp le fi as emplGa geral;
lo ,\!lel'ar, Ul'crol'mar os E lalulos elo banco; mns neste caso ê necrssal'io que a reuniiío

.seja composla ele numero de I1lCmbr03, que reflre 'enlem l1lais de 1O,OOO:OOO~.
2::> Aprovar, rej 'itar ou modLficar o I' guiamento inlerno, orgnnbSl!o pela direcloria,
30 Julgar as coutasannuaes.' .
~:> i'\/lm ar os membros tia direct'1rio,seus supplentes c os fi caes,
Art. 3;. NenhullI \ alteração, ou motllli açãQ dús I!: tatu los podeni ser xccu!ad.n m ap

jlro\'açi\u do govc mu,

Secçlio Il.-Du direcçiio [Jcralll-o Banco.

Arl. 37. O banco seriÍ regiJo por uma Jirectorin eomposla :
\)n presielenlll elo banco, 'e em' sua falta ou impeelimento, do vice-pr idente.
J)v 15 din'cLores. .
Arl. 33. Na faltn Ou impedimento do vice-presidente, farú uas vezes o direclor que tiver

preferencia na Ol'dcnn ela votaçiio; ou, no caso de cmpute, o que fÓl' desi~nado pelasorle.
Art. 31. O presidente c vice-presidenta do bnncn, serão nUllleado pelo imperador.
Os directorcs serào ekitos pela a semb!éa geral dos accionLsl,ls, por c crulioio secrelo c

mnioria absl'iulll do VOt05.
Se no wil1leiro e CI'u.inio não hOIl\'cr maioria absoluta, procetler-sc-ha as gundo eutre 0

candiJalos m"is votados, em numeru e/uplLl dos que Ih'erem de llr rkitos. Em cnso de em
pat , decidini a sorle.

Alt. 40. Nenhum membro da directoria poelerü entrar cm exercício .em possuir e clepc
itar no blnco 50 acções, as lpUle serãu inalienaveis eml]uanlo ur;;renl SU<lS ruspectlv,:.

Juncçüe5.
Art. 41. Os elirectores .el'fie) . ub'litl1ido annualmcnle pela quinta parte. A anliguidade,

e no COSIl de igulll atlli~ulcl"dll a surte, n'Alllaril as .ubstlluiçüco •
Art. 42. Compete iI dlrecloria :
1'" Di.:Iiberur sobre a cre:1ç(\o, emis ;10, e aOllU Ilação elas nolas.

(I) O de.-r to n. IMI ele 15 de 1'iov,cmbrú ele 18 Galt rou esla di 'pos:ção e é eoncelJido no'
sU"uintes lermos:

Em cada reunião, nomeari. a aEsemhh~a gerai de) banco, por ncc1amacão, sobre proposla do
presidente, [,lU secretarios. que. erãú IlIoumbitlos de \'erilicar ° I~Un1{'rO ele. lleCIOOI tas
presentes, r:ontar cs votos, l'<l7.er a apurac:i I das VOlfiOOU", ler o experllcole!-l red'IJlI' a actas

(2) O Si 1:2 do art. 20 da lei n, 1083 de 22 de .A~oslo de 1860 de lara que nau. crao aehy!II~I
tios votos 1101' proClIraçii : parn n cleiçii' de d!rectore ou membros da geren:lIa ou aclmlDls
traçào dos ballcos.
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ínCOnYCllicnll), ']0 serem "5 suas que tões 'Ol1lll1erCillCS decidida~ pC1D~

{jisposiçõcs dos coJiglJS das 1H1I:ões cSlrüIJgciras, que selldo t1i\'crsus, e
:JS rezes cnconlraJos, produziào u illcL'llezu dus jUlgóldos, em U1IJa

1ncsnHl lJ.ueslà/) decidiu", ora de UIlI JUodo, c oru de OU~I'(l, conforme

2" Fi-xoar semanJlmente JS Cj,uanti<ls (1'1e pudem ser cmprcgadas cm descontos ou cmpres-
timos soLré peohores '

30 Del2rnllnar a lax.a dos dJscolll s, c do prcHlio d' diaheino que r~cebel' a joro c o ma
xi mo dos IJrilZO,; pilrqJJe sc farão o,; Il~sm..)s d.:s~úuJ.os, ob~Crnln(1 J loJa,\'ia o dispo l~ no li lal
do IS lodo ;Jl'l~ II,·

4' Organisat'a lelaçjo das firmas que podcl1ão ser: admillidas a d"sc(lntos, c o m<lx.imo tia
quantia ,,"e potlcr~ s~r dc,c:ollladd. sulJ a ~al'anlta dc C<ldd fil'lllD.

50 Dingil',.e lbcaiis,II' loJas as Ujlcl'aQü~sdo b,lllCU,
li" NOlllciJl' c dcmiWr lodos u,; clllpl'egados,
;0 1'1'01'01' a assemLIGa gJral as aILCl'uçücS"ou P.lodifj~(IÇ!jCS que julgar n(l~CSsal:ja5 nos Es

talutos~
80 Ollganisal' o regulamento inlcrno (\{) acorelo com.l)S I'datutos, c ex.ecutal-o provisoria

mente cm quanlo nilu fó' Ul'lJrovild/) IJ la asselllbléd. ger,d,
O" Appl'u\'ar u rdalUl'I'J c1IlS operaçrj~s, c eslado llo banco, e o balanço q,uc dc\'cm 0er

ólpresentados unllua!lndllt~a asscmb.uu,geral_
Al'I. 43, ;\, direcLoJ:Ju rcunü:-sc-ua uma, vcz ao menos cael;! ~cl1lana;, c poderá delibcrar

estando 'preseulc,; 1 j direclores,al6tll,do prC:Slllcnte, ex.cuplo s Jbr<j as o,Juruçüe,; IIldicadus Ih),
arl. 11 ~ So'pura cuja.c1eeLã se rcq,ue~ a Ilrcscllça d~ ludoe os Illclubl\JS tia dircclol'la.

Art. ',\4, .As delibéraçõ<)s serào lOIlI:1.{las pJ I' 11111IJl't,a dos vulus p!'escute,;, mas 4uaudo hou
ver ernpille sobre a resuluçãJ de q,ualquer ue5u~lu, edl esle adiado, u ue>culHJU' de nuvu 1M
scssão seguinle ~ c se ainda nesta ~essau !IoUVCI·lJlllplltC. Icrà u l'l'esl:JlJute "otu ele qualidad '.

Art. 45. ti, assembléa gera.! 1101Ilearà, llllla lÜ~Ula estabcleeitla 11) art. ~O, C cm cada rcu
nião ordinaria,,5 supplemes, que serdU ehallladJ. na urdJID (13 vulação, para prcenehel'JIll
os lu"ares dos llire~tures falle<:IJus. uu impcJhJu,;, c dus 4ue l'c,;iguu-r<:lu u lugar,

Art. 4ô, llavcrá um<l eommi;sàu pCI'IIlJneUlc, CumfJJSla de 3 (jselle,;. elcllus lamhem na.
fÓl'lm dJ arL., 39, d'cntru o' ae:';lolli 'LJS d..: 50 ou 111U1S acç(j~s, os. qua"s serào substlluidos an
llualmen1.e pJla lcrç1l'artc,

c algum dusfi 'caes rdllece,', ou re'ignar o lugar, os l:est1ntJS desil;uar-Ihe-hiio substilulo
ú'cntre os aeeiuilistasque tunhá tllulliead.l 4ualtlica~a-.J; IIlaso f.LciJl (lue fórtl::slln d~sia-
naclJ sÓlllen~c II/ri! exer.;ieiu alll a, JJI'I meu'a n:ulJiftu da iJSSClIlb,éil gc ·tll. "

Ar!. 47,· '~ant U$ dlr.;cllJres eU.llU os lis~ae,;, 4ue hOuver~ul dt: s~r subsliluidos, poderão'
ser reelellos- (1:).

Árt. -18. C'lmpel'J aos Iiti~aes, inspvccionaJ'l:>das as operações do ban(lo; e (lJra esse clTeito
úel'erão examinar. ao menu,; 11leI\Salll1cnL~, o cstaLiu dils Caixas, a eSCl'llIturiJ~ão, rcgislrQ e
ln tis livros e doeumeutos du mesll1J bauco,
, O,; Iiôcaes da.l'líQ c'lIIla a assmllb.(a geral doa acciolli la , cm cJda uma de suas I'euniücs
ordinJl'ia , de maneira, por que ti vurelll c1esempeuhJJu suas funcçO..:s; dcclarando Sll furão
finalmente e. 'oulalas as tlISI)o,;ições dJ5 Estatulus c rtlgulauHJlIlO mlemu, c priucl-pallllcutlt
as qu~ diZê/li rllS leilo aos descuu_'!s ~ Ulllprestllllos :.tJb.:o: penbur..'s.

Art. 49. ,'!,Iéol úas outras CJmmlss:Jes qu~ tuyulll (lesl5lwdas nu regulamento interno. ha
verá cll'.:clivamenle lJlll serviçu ullla CJUlmlSSao dl.J dC,;C)lItUS, eOlllpJsla dll Lrlls dirllctores
cncan'<)"aLia dc ~Xallllnar us titulos aprcs":lltadus ii d~'CJnLO, verili~dl:se atisfazcm as cuu~
c1içõ~s lJxil\idas pJl' e.lés E~laLulos,.e se otláeclltn a nc":cssal'la garautia.

Os diré~.Ól'eS alternuãu ne,;[e ,en'iço eonfú!,llJ.e a orJ.cm elll: 4Ull Li vel'em sido eleitos, ds'
modo que nenbum dlreclor Sirva n dlld. COllllnlSSaO IllalS dll qUlllze dws cOlIsecutivos.
. Os fiscaes poderàll aSSistir ao lrdbalhus 4csla, eOll\u,aus tlas ÚUl~dS commissoes.

I.rl, 50. CJmpllte ao pl:esil;lenle : " .
1" Apreselltar a asselllbléa geral I\OS aeOIlJlllstas cm suas reunlOcs ordinarias e em nome'

da directOria, o relalul'lU ann!!dl das upllraçoes e estildo do lJd.nco. '
2" Presidir as commi~sões ol:~\nal:lUs, a cUJos lrabalhos enlt:ll.del' que dcvc assislir.
:lo I'I'~Sldir a dil'eelJria c assembloa geral dJS aCCIUlll,las; ser Of!?aO d~/Ias: cxaminar e

inspeceiJllur as opel'açOes e 05 outros 1'<1,1110'; du servlçu do ban(lo. e la~,er exc0ulor /ilJlmente
tlstes Eslatutos. o I'e.,;iluelllu IIltérnJ, e. as d~eJSÕe3 dathroelol'la; devendo lodavla suspender
as '1l111 JulgJr cuntl'ill'las .IOS mesmos Estatulos, e dar ltlllllcdtalamenlc eonlra aO go\'er/lo,par8.,
quu eSle decida SlJ de\'cm ou náu Sér executaúas,

4" I'rJpOr ii dir<lcto,'ia toJas a3 mew<las que julgJr V\lot3josas aos inlcre5ses do banco.

(.,) O Si 13 da arl, 2:> da lei n. I~8a de ~2 de Agosto de ISíP dispõe que os-directores c sup
fllellles substituido3 não poderüo scr reel":llos dentro do primeiru anno, conlado do dia da
eubstiuição.

'Ide o arl. 10 (lo (lo:rJto n. '635 d~ \0 etc )i)Ve:nbI'J de \8(7'), que regula esla mn~eria.



1(') juiz escolhia este, 011 DrJ.l.)cllo ·codigo, par" norma uas suas ue
'cisões.

Appllrl'Cen por fim ° co,li,.,o·, parn rogllldr os 'n'?gocios commerci[1l's~

-porém redigido de 'lal.mou0,que complicantlo as qucsfões,mo-slra não ler

. • r.O:Jvor~r C'llr.lm·Jina~'ialllenlc o direclol i1. qnondo o .lu'1!3r cnn\'cnienlc (l).
Arl. 51, F,' rl~vcr 'ln pri)sl.[enlccomparecer dlari~mente no banco,

••\It.. ,,2. O pr . ide .layen ~rú o ho~oral'io annual de 10:1) ,r~. paJ:0 pelo bonco. Em SCII-5
-rmpedllllenlns rompchl'a ao vlce-prc~1l1en e. ou o quem fiz I' as SilOS \·ezes., n mtsmo "I'I'ci
1I1pnto. pxce iln s. o impe·limen o não e'lceLlcr a quinze dias eu für por molÍ"\'o de moleslia..

·\TI. 53.. A Ilirc~lOl'ia lcrâ U'.l1 s creta rio para lavrar c ler' as rcspeclivl:.s acla : nas quae~
scrO/) con Il!nadas Irrla a del'I ües que lorr:~r,

. AI:1. 51. Os d:r('rtoce:i tcriio P111 compcn,;.açiio Ile eu h'óbalho, quatro por cento do lucro
i1qulllo do banro : rlenois tle rlelJnzido o funrlo de rrsen'a.

Al'I. 1>5. A Ilirer,tol'ia rem I cril ao mini tI'O da fazrnda. e f:mi pub~icar alé o dia S de
1"1I'1a mez, confOl'me o moil 10-.\-nm balanço. que m ~lre rom llart'za ?S operaçõc' reali
l'ada~ nn lUez antel ior, e o Lado d aer 'o e passivo do eúabelccil1lento n 1I1t:mo dia do
me mo moz.

TITULO nr.-DlspoSI('ÕIiS GERAES.

Ad. 5J. O banco obriga-se a ('[·!.irar da cil'culaçiin o paneI que nr,lunlmen'le faz as func\ü~!!
'Ile numrral'Í ,Ii r~ZÀn rle"2 OO~:OOO:n> cada nnno. de'.. nelo o rC'ghlc r,Oll1cçar. o mais lardar,
dou nnon~ ,Iep is da'in fallrçilr) 1'11·01 . mn'bal'co. e ser feiLo do motlo eglfÍnte:

Ri I:> O; pl'lmrirn; IO.OOO:OOO:n>OOO, cmpl'el!ados no "rsl!a'e do paucl-mocda, serão forne
ci,ll'ls peln banco a titulo de cmm·c.li'11n, o 'lua I não v IIcrrâ juros rmouonlo durar o pri\ i
le!!io nO diln <"be'ecimnnto. ·Finlln n pl'azn mal'rodo Or'l art. 't :>. pal'arÍl o go\'erno.os r(:feJ'i
do 10,nrO:OOO:j;Oln cm dinhrirn Otl rm aoolirp.-rla rlh'i,\a puhlica el GnOt"cento c no par.
~ 2:> r.n~n qu a somma do papcl I'el'g,tal!o ex.cedel' a W,OOO:OOO-1POOO, o :;0\'1'1'00 prgar,i

lrime.;tralmenle an banco o I~xce~ o da 1'( ferida srmma.
Arl. 57. O na')('I-'11o da que o banco rrli"<lr ela cil'culaçi'io, em 'Virtude no di~po'lo no Si 'o

rio al'lign nn,pce-lenl . ~el (I I'cmeVi lo no fim ele r,adn ~t'mcs rI', e etepois de r.onveoier.lrmente
inuLilisaelr), á ";lixa da amorlisaçiin. a qUAl. procr.rlendo a nrce saria ronfereocia, darú ao
banco con"er.imentoo; das qUllnfi~, que I'Pr.eb"r. " . igna os pelo inspeelol' da mesma caixa e
lhra urpiro ria S"CÇ:h1 d sub rtuiçiin resgale do papel-moeda.

o- cnnh cimf!ntm s~rão dPlJois en"ia lo ao thesouro nacional. e lrOC3do 011 por tilu'os de
i~ual valor. as jgnaolo ne I') presidenle (' nHIi:i membl'o do lrib nal; c com e trs titulas haverá
o banc p.m t1e\'i Ir, tem'> o pagamento do empre timo que fizer ao 17ovenno, na fúrma do
cit~c1o ~ 'o rIo arti:!o anteredentc. •

AI' . '5 . A, Quontias r <galadas n, f'lI'ma do ~ ~u .1., rrt. ~6 seri'ío tan,brm inulilisadas, ('
remetlict1, tl'ime.lI'nlO1ente li rai~a da amOl'lisação; e á vista ne conhecimento femelhanlE:S
aos do HUgO nnlec,'(lente, o banco havrril do tilp.;;o 11'0 nar'ional a imporlanria d ,lia ; podendo
o mpsmo banro susp:mclel' o re gale do papel-moeda, em quanlo lhe não forem d~vidaU1edte
paga ~s refpl'hla ouantias.

Apt. 59. QlIando por esrassez dr. papel-moeda não pud!'1' o banco reâli5<lr o resgale a qU\3
fica ohri~arlo em \'irlucle do 3l't. 56. rlev rli a direcloria soliéitar do gO\fernO a medidas ne
'cessarh~ para l'emOVel' "5sa dimculclacle.

AJo!. 60. Se para maior segul'ança de suos operaçõ s entcnclcr obanen. que 'lhe ron' em
ob er em r!'wlluer pa;z rsl.rangl'il\') um rreclilo, que não exceda" quantia que o governo lhe
estiver devenrlo. em virtudr. ria disposição do § IOdo art.56, poderá o me mo go.verno pl'eSlDl'
para e se If·itn a I!aranlia do Rra. iI.

Ál·l. 61, Todas as vezes que se aU~l11entr.r o fundo capilàl do'banco,'na 'fórma 1)0 al't. :1'\,
porlerá o governn rxigir que a lel'ça parle desse augmenlo seja applicada lao resgale do
pap l-mnerla. p"la fórma indieacla no ar/: 56. .

,\rt. 6~. As nolas ,lo hlnco serão isenta cio pagamenlo (lo silo.
Arl.. 63. A- I'egl'as eslabelecida- no art. 16, ~ 10. poderão srr molJificallas por tlecrc.'lo tio

governo. que autorisc o banco para ele"ar a emis 'ão aLé o Iriplo do scu fundo disponivd. (!)

(I) ViÚ3 o tlc1l'clo n, '.!6S) lle 3 cle , ovembl'o de 1860 que marca os dcvercs e allribuiçues
-dos fiscaes rios hanr.os ele circulacão.

(:2 E<;la tlisp'l içITo e Ui restringida pela '2> parte do aI t..t o da lei n. 1083 de 2~ de ÀgObto
de 1860, que a sim. e expressa: .
~:m'lUanto r) b,nco dn Bra. ii n50 purlOl' realizar em·ouro o p~~amento das rcspoctl\'(IS nc,las,

só pod~r;i o g'Jvemo concedr.r-Ihe a faculdade de elevar a pmis<50 alpm rio duplo tio fundo
disponivel. nos lermo. do art. 10 iii 7:> da lei n. 6 3 ele 5 de Julho t\(l 1853 c rio 3rt. 18 dos
EsLatutos ,lo Olasm 1 b'lncn, qHando lal (;oucrs 50 não lhe dp!' o direito de emiUil' quanLla. u
rOI'iol' ao I.el'mo menin da emis 50. calculado p;Il',:,\'imestl'o$ desde a sua in·\311~ção ;,l: (I

9u sc ti\'er cJmpl .tili\O em ~larçJ do correnle a<1d•.
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1l1JviJo grnnlJü proocielleia em qUClm o confeccionou, porque é clle sem'
ouvida uma re~a de rda\llús, copiadv na maior parle 1'psis 't'erbis, do
I.:odigo do COlllmereio porluguez, e de oulros, que uão podia dei,xIII' em
nlgumus tle suas di;rusi~úcs, pouco convenientes as cil;cumslancias pllr-

Arl. 61. A rJrrccloria p['ocurar~ sempre u1Limar por meio d" arLitros as conleslações que
se possilll uscilar no maneio d nc/!ocios do Lanc".

Art, G5, A L1il'uctnri fi~a alltorisada para requel'or do poderes polill~os lo Estado qual:'s
quer moJi la que jul/!.r convenienles para Ocredito. se~uranç,l e (Jl'lrp ridadn do {!stabe
lecimento; l! pa,·t:culurtllP,ntu 4U as ncçãe , ou fundo I::...~istente" II') ban,:". plJrteocentes a
estranl:e·rcl,. suiào, nusmo no C.j"(l de gUCIT:1, inviolaveis como os dos narionae-.

Art. 66. Os bens m veis. semovenles ou dp. raiz, que o banco ho'''' '1' dc eus deyeJores
pai' m ios 1'lIn iliatorio.; (lU jlldiciaes, serào vendido ao menor pi "ZI) II( ,h'e!.

.'\rt. 67. O 11 IllCO poJerâ comprai' e possuir os edincios que furem II 'cessa rios para seu
e t1be~edmCllto.

Art, 68. A d,rect'lria nn autori,ada para d~mJn(IJr e ser demanrl1d,. e para exercel'livre
f' ~cral admillistrllção e plcnr) pod~res, n)s qUll~Sd'v 1\1, sem res':I'va "I :uUla, CJnsidcrar-sé
compr~hendidose olltorl:adns todos. me 'mo o podere em causa pl'opria.

Arl. G\>. Os membros rb direc~ol'ia são respollslveis pelos abusos qunpraticarem no e er
cicio de suas funr.çües. (I)

l'ITULO IV.-DlSPOSIÇÕES TUA ·SITORIAS.

Arl. 70. na 150.001aeçües mencionad.s no art. 2°, serão distribuidas 80.000 aos accio
nistas dos dnus estabelecimentos banCtlllS existenlfJs nesta cOrte, a sabJr: 50,000 ao banco
do Bra iI, e 30,0 \0 ao comm 'reia!.

Art. 71. Tanlo que est~s E.tatulo forem adoptados em reunião pr'omiscua GIl acrionislas
dos dou j'ereridos ban'Cos, e approvados pelo governo, f<lI'~ o nlioi tl'O do faz~nda abrir
sub eripção ne ta côrte para distrrbuir mais 30,000 acçães, cujos possuidorcsseriio conyocatlos
Juntamente com o ae~ioni.ta dos ditos e tabelecimentos, para eleger '01 a dircctoi'ia, que
de"e instal1al' o novo banco e daI' principio ás ua operaçéj()s.

Art, 72. A directoria que in:,tallar o banco, e b~m as,im a cOOlmi DO fiscal, q1le deve
lambem ser nomeada na primcira reullião da as crl1bléa geral, exerccróõ sua funcções
até o fim de Junho de 1855,

Arl. 73. 05 directores e fls~aes, que honverem de er sub.lituido em 1855 e 1856, serão
dC5il:'nados pela sorte d'entre os que tiverem mai' lempo de exercicio.

A.rt. 74. As aeçõcs q'J{l re-t3rem para completar o fundo de '10,010:000::1>000, ficaràõ re
sen'adas para serem L1i.5lribuidas nas provincias. Para e e elfe.t , lo!o que se deniclir a
ereação da caix.a filial em lugar onde ex.ista algum çlos banco' aolu<lcs abrir-se-ha sub,cl"ip
ção para vendei' as acçãe- que a directoria julgar con~'enieotedi lribuír nesse lugar, de"end
caber de prefel'encia ao banco local o numel'O de acções ('quivalenle aO seu fundo capital,
se quizeL' con erteL'-se em caixa fllial do banoo do Drasil. Nos acçOes di tr;buidas aos baneos
ln.eaes s~rào computadas pelo seu valol' nominal; as outras pelo preço que rol' marcado pela
dlrectol'la.

Art. 75. As acçüe que não poderem ser di.lribuidas nesta ciírl ou nn. provincias, na
fúrma dos dous ar ti~os antecedeotes, re"cl'ten\õ ao banc ,])3I'a serem opporluoamcnte veu
did,,~, e o premio que obtLverem fará parle do fundo rle I'e CITa.

Art. 76. No lim de cinca annos. contados da insta Ilação ri - bane do TIrasil - poden\ a
dir'cclori dispõr, na fôrma do artigo antecedent das acçãe" que restarem para completar'
os oito mil con mencionado no art. 14, embora não lenha podido 11 tabelecer, deotro dessc
prazo, caixas liliaes em todo; os lu~are' onde actualmcnte cxi tem bancos.

AI't. 77, Installad o bane do Urasil, "eriticada a primeira pre taçào, ce sar:iõ logo as
operações dos dous c-tab lecimenlos bancaes actoalmente existentes nesla cOrte, cuja liqui
daçãO l'I'à feita do mod scguinte:

§ I" O !lanco do 1Ir'a ii receberá por inventario, e lançarti em debilo e eredito da conta
I:JI'I'ente, que deve abrir aos dous referidos estabelecimentos todo o nctivo e passivo que lhes
pertencer.

!\; 2" Cobrar:i por CJota dos mesmos e tab"Ieeimenlos todas as dividilS aclivas, ficando o
dilo banco responsa"el pelos titulo \'encidos e não cobrados, se deixar de pratiear os actos
que se.ião necessarios para conser\,:1I' a validade e rcali ar a cobrança dos mesmos titulo:.

Si 3'" Não podcl';\ rcformar os titulos vencidos, cum ou sem 1I0V:II.'ÜO, salvo por con 'cn-

(I) O Si 7° do art. 2"0 da lei n. 1083 ele 22 de A/!;osto de 1860 cll:'termina que as disposições
})enaes quesc acnão no Si t ° de3te mesmo art. 2°ticão exten ivasü' compalJhias e sociedades
referida no me:'mo~, que e laodo legalm'lote ioeOl'poradas, ullrapassarenl o circulo de SU:lS
operaçiies lraçado pelos seus Estatutos, ou forem ~Il'il:ida~ de um modo contrario â condi
~ões c regras e tabeleclda por rUes ou pela upracllaela lei,
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~íClJlarú5 do commere:io hrnsilciro, rle II'()Zcr cmbar(lco por <lefeílos Cllp'
lil05,rjUll I;onl'êlll ser promplamcnlo f('fvrn1ndo (1) .•

Um d~ss('.; <lereil< s, é n 1;1'11 nllidatlc com qlle t1eGnc o negociante; ue
lIlBIl .. i n,'Jue pela IclJ<I do coLligo uo commcrcio lJra ileiro, é Ilcgocialll~

im 'n'~ rb tllr~ct 11,'a d bln a qller.l p~r ene 'rem 0.1 da romml3:>ào lspcci~l n(1mn~da por
clJ" :ln fllnno ri , .. Gil

" ,lo r; lO ;e<l \',\ HU' de"~dore; que n 'i~i' cm. ref ,r'n:1 da> "lI a,; que ac.unlmel:te~·
; ch ln g:tranlirla- por pp.nhor de a~}li Jtr <Ia di\'id,1 publ.ca ar es de COlTIoauÕ)ias aCIPdi
1"uas,0I1 d,'- 1'1' p.. i e lah ':e' i:Jlen'<)'. c'umt:lnto porém que a refenDa <eola a I'ra7o' e de
J .nJo que dentro de 12 Ineze ,a r Dtar rio romeço da' operaçüe3 do banco do Brasil, este J
~l)Inpluln menle t rlllinJdn n liquitlaç50 de que fica encarregado,
~ ,,' Abrirá a" dou ('slabelecimenloi CODt d juro recipro~o por tudo qne receber '!

lla,!(ur (Ie conla e por c'lJ\h delll' , incluidas n~ pr' laçó~s c,'m que de"em entrar em de\'ido
cmp1 1':11' \ n'l~lm"nlo d I' acçO's que II e ficão p rlencendo.
.. G" V 'nfic:uj<l fi co 1'1'1:0 no l"lllco (lo Bla~il do' li ulos li 5 dou- estabelecimentos.. suas

I'e-pl'r.!h·a~ rlirecl ri'ls ou U cIl'lImi sOI'< 'lne para e5l'e fim forem por ellns nomearias. anom
[lanhai',; e fi' ',lli~lrâO a Iiqlli lação, eadn lima do respecti"o e;;tnbeleeimenl . e deliberaráó
c1efiuitivlItlll,nlc sobre li dUI iJas 'lu P,)s.iio OCMrrel', qualq-oel' que seja a natureza ou im
portollcia /I"lIas.

. ' 70 Tl·mlisa 1;1 a cobran\1 de lO'lo 05 til.lIlo-, e pn~p LOll~ o pas.il'o do- e-talJelecimenLos
l''j;lincl,)s. inr;llIi lo o \'al r lh- acç , men'inn1rln !lO art. iO, o saldu que restar de cada llll
d" b10co, .eni ralearlo Pio lo rI', [11'.~ti1·11S ar.d lllislns.

,'Ro pnl'l:'m o Jclh'o liqllicbu\o d" cflwlquCI' do, bnn"os não mI' ' umci ,nte para pagllT
iut og,'ui'llPnl' o 'UII 1'1 "ivo. d<lver.lô o' re"pecli1'l1 nc:ciLnis'a coutrib:Jir em ti 'vido kmpo
(:om a Ilirr'~"I'nç \ plr que f,)rem re plln, aveis, c aCIUE'lIes que Dão a realisarem ficão privados
na rni' dt~lJ:I Ih inleri' se ou v,lllla~"ns a que poderem ler dil'ello.

Art. iR. O banc() <101li'asil não c·,bl'an\ c mmisstio al~uma pela liquidaçuo de que fiea
iucn IIlui '1 1. rm virlntle 110 cll<;1),).'to no nrli:.:o an'ccedente.

Ar!. 79. O bJnco cio Brasil I' 'r.l'b'r~ os predios perteoceote aos banco ae:ualmell
cxi l<lnt o, "elo pl'l'Ç) q'lc Ih 'S li I'er m cu laJo.

io do~ ,Janeiro 31 d, A'o-to d,' ("';3
Joaquim Jose Rodrigues Torre..

(1) llamlJs como prol'a <'X~mplilicalÍ1:1 rio que dizemos os r~latol'ios, que o no's,",
nllligo o EXIIl. cOl1selheiro .Joaqllim 'larc(~lino de Brilo, minblro do oIIpremo Irihul1al
de jllsliça, c 11m dos mais il1l"lli~el1l"s jlll'i. COI1.lIllos, apreselltoll ao I'ol'ornO, s<;ml
"i..:e-presidenlc do lribunal úu comm reio lla llallia, qm' se cxprime a~sill1 ;

1'ARTE DO REI..ITORIO. DATADO DE 20 DE fE1'EREIRO DE 18:i2.

Em ClIl1lpl'imcnlO do LI 'I'cr qlle nh' iIllIHi., o arl, 12, li:, I1l1ico do codigo comlllCT
cial, tCllho a hOllra (l·.', 118 qllillidad,' de \iI: -pr ~i lente cio tribunal do commercio
dl'~li\ prOl incia, slIhll1el!~r á colIsidt'l'açJ dl~ V. Ex, O POUCOi npgocio • que no de
cllr:o do alluo passado, da iII. talla~ão dr) rlilo tribunal, lhe forão pre 'cnle" (' hcm
assim as declsões tllle til'crJo, t\nl~s pOl'élll dr enll'al' na numel'ação d -lIe,. con. illla
V, Ex., I\UI' faça algumas li;::ciras rcU"xões sobre O codigo do COlllmerl'Ío, ('lIjas c1is
posiçõ,',', M'llflu cm sua lowlitladc sahias P. jUslas , rc enll'I11-Se com llldo de al~1H1S

dcfelto' drmonstnu!os prola CXj1rl'Írm:ia, (15 quaes r<'c!anlào pr mplo I'cmpdio. 5enl\0
Ocurtigo confl'ccionarlo soh a ideia llumlnanlll d' um jUlio pl'Íl'ati\'o pi1ra as causas
commerciars, l' l1l'sle .l'ntido, conlrutlo rlle tli:llosiçõl' jusla e pn'\ ill~nlcs. "ln

orrll'llI a obll'l'-Sll uma d,·ci '50 prompla l} ('ffiCilZ, como ":111111)1 c q:h~ 1"111150, )ll'~odo'

laes para mllior rapill('z das tran:..cçõl's nH'ITanLis, o til. unico do COI L~o leio trans
tornai', Sl'nflo n1111 IIkaI' as sahias prol'idenc'ias do dilo codi~o, commellcndo ÚS juslit;a
ela pl'Íuwira instancill o cOllherillH'lIl0 das callsas COIllIll~rciacs de pal'cloria COIll as
eh is, tio quI' Irm 1(' 'lill.l(lo não pl'l)uenos embaraços ao COITI IlIr I cio, qne lllili (louco
melhorulI\I'nto tere com a cXI'cnção do dilO l'o<1igo, (Jllando aliás 11I'IIc fUI)lla"a Ioda
as suas e 'Iwrant;as, COIIIO por I' 'zes llIilnif".lili·a no corpo I~gisl('til'o cm dili','rrnles
reprcslolllaçü"s. i\ scparnção da .. cau:as COllllllel'ciacs rias cilis, dando-se pill'a lill lim

juizc. proprio~, além de ser conforme .10. pi ri II) do codigo e inh'nç(íO dos Iq;.is·-
.25
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.l1m qllitlln(teiro, comlanto que lenllo'lllgum caprlul,fnça tia quitnn<11l fi a
lJlssiio ha1Jilual ; pois as limila(l11S ba] ilitn~õcs, que se exigcm,[lnra se ser
,negociante mlltl'ir;ullldo,rIlZ qne se pnsse C(lrta á fJualqncr individuo.

Assim pótle ser J1C!gociallle molric\llado O sílpateiro, o ll\ollgueirp, o

dOl'r>, ('s15 dr'acronlo e "rn IWlf.-ila harmonia com Ir,dos os rOtlig'lS conhecid s; ri Ir>
como tOl!/)S o~ gon'l'nos rslão con\'rndtlns lia IItilidade til' lima ela cl;'ss" fllais l'S
rinrrd·las dn sol'iel1a le, corno a qllr exerre mais snlntal' illOl1l'ncia ~ohrr a sodrrlacll',
e que por SCII trahalho e in(lnSII ia fefllnda os reClll'50S rias naçõ"s, r as,l'~nra a p 'os
pl'riclac1e dos Estado" ,\Iém disto os jllizrs dedirae!os sómrlttl' á malrrias comnwl'cial's
tol'não-se prl'ilos ClI11 jnlgar as continnadas qnr~,lõeR, qur 51' suseilfio, (lfT,'l'l'rcndo assim
mais garantias no rOfllllll'rd/), C]IICl mais c]nr fUllo rxi~e prolllpla dl'ci ão as sllas con~

tendas. E' por falra dessejllizo privatil'o, qne nl'sla praçal;l'rarmrntr se Irm levdntado
forll's censuras conlra o cocligo, 'fne impondo nOl'a, ohrigaç(le~ e clespr7.~s, cm qua\i
11alla melholon Om~o e>lado rio commudo. O tribnnal do comml'rcio C0I11[10s'O como
; de 11m presidrnle e li cal lelrado~, e leullo ele mais a secr('laria nlll ufficial-maior
lallllJl'm letrado, pareda qne não devia eslM circnmscl'ipto qna i exdusÍ\'allll'nte n
maudar registrai' rmharcac;õcs, negocianl'\s e lrapicheiros. Outras I1llrihuiçõe<; c llll,ios
dCl'ia ('l1e ter, on pnlfio melhor seria, qne nfio fosse rel'cstido eh' Ião granele apparato,
o caso é qne ncnhnmJ ncção propria Irm, ainda mesmo, para Js mrnorrs ('ou~ns; e
nem mesmo para exrCIH;ão de suas 01'(1rns, e para a prhiio dos fnllido,~ pronunciados,
e muilas ontras fliligcnr.ias, que nos procl'SSOS lIas C]nt'hras é obrigado a rmprrgal',
nem mririnhos ens para cumpri-Ias, como os Lrm o da Frnnça. Já qne o rorligo lIãQ
{Iuer crear juizrs'le dirpllo do ommercio para jnlgar cx,'lnsil'alllente as qne, Iões Com
ll1erciacs, sem duvicla pelo acere dmo de despeza, que lal crração acarretaria, parecia
'mais conforme a pratica de tridos os coiligos conhecirlo~, que fossem os lí'iuuuacs do
commercio compelentes para julgarem em primeira inslando, toclas as cansas com
Inerciac!!, com recurso pnrn a-relação, como j;í lellll>nít'a o mru anlecessor em sell
prl'cedrnle relatorio. Composlo o trihnnal, como j;í diss~, de um prl'sillrute e fiscal
1clraelos, e commercianll's inlelligrulrs e J}ralicos, olfe!'cce por snn orlfolnisnção amaiOl'
,garanlia, que se póde rll'srjal', afim de ,qne as fllH,slões sejóio deddidas de promplO.
cot11 l'eJ:.(ladl'iro conhecimenlo de causa, e lenltão snns dl'cisões o rrrdat1l'iro cllnho
(la jn tiça. Aqsim as qne:lões commClrciaes 11iminuirião considcral'elmente, e o COI11
n1l'rcio lil're das pca da chicana e trapaça do fóro commull1. tomaria rm rou~o Iempo
grande desenl'ol\'imenlo, pois que nada lia, que mais o rl1l0rpel;a, tio qlle o prolon
gamento das decisões ele snas variaelas qne.tõrs, Oislrahido o comll1erdanle de snas
occupnçõcs diarias para tratar de demandas, lia ni lO um real prcjllizo. ljlle só Ilúcle
bem comprehencler e apredal', quem eSl;í em contado com o comt1lercio. Além disto
nITo é menor o inconvrlli(\nle qne 'so nota no actual estado de comas, qllando se oh
sena a confusüo em que eslfio os CMlorios o juizes csll's para jnlgarl'm, e aqnellell
para processarem cansa,~, cuja marcha tanto se afasta da anli~a rotina, e pelo quo
exige IIt1Ia applicaçiio e esltlllo cspeciars. Estas con~irleral:ões, ahim de OIl\ras, que
cerlo, não cscaparáõ ;Í prrspicada de V. Ex., siio sllfficirnles, (, meu 1'1'1', e ao do lri
bllnal, que me acompanha neste mesmo pensamcnto, a demonstrar a uecessit1acle ur
gente que ha de se alterar ne>ta parle o cOlligo do cOl11mcl'\:io, visto como, com a exe
cução (iI'lIe se teve por prinl'ipal fim proleger o commercio, cnjo progresso e desen
volvimcnto tanto se nllltela, Não finalisarei ('sla primeira parte 110 m('11 relulorio, scm
r'hamar a altenção de V, J~ . sobre a comp~l(\ncia, C]ue deu o ar!. 18" do regnlamrnlo
n, 738 de 25 de Novembro de 1850 ao jui7.l's mnuidpaes,de procederem na abrlrll1l'a
ela rallcncia dos commercianles não matriduados, Cllja allrihlliçiin tambl'ffi 11lt1l mos
Irado a expcrienci<l, não ser snfficirnlr a cOlller a m<Í fé. Sendo taes jllizl'5 fslranllos
ao C]ue se passa no cOl1ll1lercio, vislo niio eslarpl1l em contaclo com r:lle, acontece, como
já se tcm rerificado, que mllitos n('gociantes não matriculados, cessiio seus ra:ramentos
por' ~paço de muitos mczes, e depois cOlltilltliio a ncgociar, como:o lal su, pensão não
1i1'('ssc ha rido, ou então se.aprcselltão como falliclos, depois de tercm arranjado os seus
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fril'hli.ll' de peix-c, e niio lHl muilo lempo,quc o Jornal do COll1mel'l'Ío, c
Cal' I'eio JlercanlÍ/, aull ullciárão os regislrus de l11ulriclllos de algu IlS, con.
cOl11ffiercio de \'Cllllcr gallilluas na pr<Jça do l\Iercado, de venUer bicbas, Oi:!.

II 'godos, d.: Illodo qu o juiz não faz mai-, do quc sallcLÍOl!ar a fraude, I i '10 que
l~ara bto 1"UI o fallirlu ludo predispo,IO, cntrelanto que a justiça puLJlica, fica pril'adll
Jos luei05 de apreciar a \'Crdalll'Íra ':ausa ou causas da. fallencia. Outrolanlo llfJrélll se
ll:iO dnria, se ao /1 iLJunal fo 'se COlllmellida a mesllIa allribuiçiio, quc já tem para rom
us mail kulallos; purquc cOlllpolldo- c elie dc cOIllI1lCrciallles, que l'stão sculprc em
dia CI)!l1 IOUI)S o:; negocios (la prat;a, nãu e allrel'eria a má fé a zullluar da lei,'e lJuando
~I de'lll'ilO dislO, lJlll7.l'SSe ailldtl a ',inl erguer o cóllo, a sua 1'1'(1: essào seria iuc\ ita Ic/.
O rXClllp:o que acaba ue cl,lr OI: ibunal, I 0111 a qualífiração da qnelJril elo corumelclanlc
mUlllcul' do Carlos llel'llardo -al1lUliguel (de que ruais adiante lratarei) ela sifiraudo-a
nu sl'gnndll especil', é por si nll'smo Uliiis qnl' sU'fficienle a con\'encel ao~ lJ~ncil roleil'os
ele I1lj fé, qne 110 lribunal não clI~onlrar[IÕ protccl;fio ,i suas alicalllinas. J'íiio de cerei
.J nma i\ual}se IlIais mi I'\lcio~a de algumas lacunas edrfcilos do me mo codigo, porCJur,
IIe111 sÓ exiocria um esludo mais ~(ll'ofundado, como excl'dcl ia O); Ilmilcs que me siil)
lral;ados pdu ar!. 12, !tI. unico do cl'di~(), ('111 pl'iucip'o cit'Jdo, A 1'l'lis50 poi do
cOtlig,) CoullIll'rdal no senliJlI, que adllla lelll10 pouch'l'ado, é de '1llUnta urgl'ncia c
lIece '~id,ldl', pura qlle pus a o cOlllml'rdo gozar da protecção e gilr "l!ta~, CJUl' lodo' o:
codigus 1!le pre,liio, CIll uas llIullil'licadas e I"ariadas qlle lÕC~, panl CUj'lS deci~õl's"

,lcle halo 'r ul1Ia jusltça di lribuilila tão illlplc', como os c,penhos d col1l111crdv.
Ião mpi a, cum o mO\ illl':lllu do scus ncgucio~ &c.,,, c.

nELATOIHO D.I'L\DO DI:: 31 DE DI:ZE}Jnno DIi 133_.

l'ela .cgull.la. \Clo cabe-mc a haura de cumprir o gralo dCl'cr, que me illlpõe o arf
1~2, til. unico do codigo cOlUlllercial, ICl'ando ao conheCÍmculo de Y. Ex. os pouco ne
gocios, que no decul'·o. dcste auno occorrérão 101' esle tribunal, e 1.J.eUl a~si!ll as deci
sões que lil'crão, E ~ssilu o {az('llllu, I'eklilrá V. Ex. quc ames lk lnu.o, de nOjO ch,u1J.e
sua allcnção pura a revisão do codil;o cOllllllcn:ial, l'.ujas lacunas e illlpCl fei,ües clIpilae'
jã no mcu relatorio de 21 de 1"cl'erciro clc~te anno, ao aUIl'cc~sur de V" Ex" lil'l' a
honra d(~ (lundl'rar, E comu de enlão )lll-la cá ii. cxpcrieoda, vcnladeir;: lHe 'lIa de
tudas a obra:; llUllJallaS, lcnha fdlO conhcce.r outra', far-me-hei calgu ue re)lro~luLir

aquellas, c apuular cslas, para que assim melhormenle \'. E:i. teuha ,lebai:o de UIU ~..
golpe d~ \'isla ludo qUlInto cnleudo a sClllclhalll{: respeito) afim de que V. Ex, p zaml-\)
ludo em sua alia sabedoria, proponhll opportuJlallll'ule as l'l'iUrlllils ((ue jllloar CUI1\'C
lIienlCS; l'istO como é o COllllllCI cio <J alllla r a I'ida dos E ·tados, o qllal pur bUUS nlJiil6
C'jleculuçÕl'S 11II11i)llica as riqllezas da llllluraza, firma a ordelll e ii paz, e asse ;>ura a
sorte dos Eblallo~. A~~illl flOis, ~Ira (jlle a Ilação po. sa a!can<;ar tão \'alllajuso , qllão
ahu'~ja los IJcncfil;io', lllbter é tOllu u csforço c solicilude uu go\'elno para dcselllba
t'< ça-Io das pen. J que o po,~ão pr 'lllll' r elll seu (ll'scfi\'olrillll'nIO, 1elurdaudo assim o
SeU progresso, ccunseguillll'lllCllW a pl'o~peridallc lIa~ional. ,'). necessidade de UIII codigo
COllllUl'rci 11'1 a lào imperiosa e palpilantc, que Jlor Illais de uUla \'Cl. ao seiu da rcprc
~Clllação naciol ai subirão rcprcselltaçõe~ das dilfercnle. )lJaças do illlpl-'t'jo, rcclalllan_
do-o com a maior instanda i pois q ue não era )lossÍrcl, que continuasse por mais
tem po o cornmercio li regeI-se cm suas 111 ui ti pli~adas qIlC~tÕLS pelas legislações estlal •
g 'iru~ i por bso que cada um cl1cltla "a em so.:COI'l o du sua opulião aq nella.lrgislaç,lu
(!'Ie mili' Cl111ltl lhe fazia: o que ~o1.Jre ser Ulll 1'crdadeiro cahos, cumproltlcllia nã~
}louco as fortunas pllblicas, ~ as pUllha a mercê dos Uliclllltltlciros, que de te estado
de illcer!l'za, senão d.sordem e conf,lsão, Cl.ãCl o, ullicl'S li allf~rireUl O Ul~r prorcito.
!"elilmeule esse 1<:1I1pO já Iii. se foí, e o gralldu clesiJeratlllll <.ia cOlllll1crcio foi satisfeito
fld~ h'gi>lalura, ("Ie lillJOU, ~Ias ainull assim, ~sse grandc desidcrnlllllJ, ninda está
10Ilg.~ lte scr o que se espcr,II'u, 11 rquc logo upós ii prOl11ulgação do co:Ii!)O, se reco
11lCCCU con!cr ellc defeitos c lacunas capitacs; 5l'I:do d'eutre oulra a <j\ll' mai:; ~!:-
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"::lnguCI:llgn!', com commercio de rend 'r h'ill', rom lojn de lJ(HlJeiro; c esl 
Jl10S espernndo noCC'llsião d() vermos ITInlri 'U la r('m-. c () eh i115, 11 o 11(\S o Iri bu
))ül uo cOlnIuercio,com negocio de vender clImarões,cnrapicús,c Sn rtl in 111ls!!!

hresnlie a f"lln dc altrilJlIiçiit': confl'ridas MS tl'ihnllo1rs di) l'OInml'rdn para jlalgarrlll c
~kcidirell1 de promplo as lInl'~I(jI'S ,;olTlllirrciaes, limilalll!n o codign Iodas as. lIa~ allri
hui~ÕI'S a nlandar pa.siII' carluS (k cOIJ1Il1t'rciantef, pall'n r' a Irapiclwitos, agl'IlI('S d,:
1"il0es e rorrcclorcs, 'ou Ira d,' Ilonadil; rllln'lllnlo que os rHe'llio dc t:randl' appa·
ralo,dalldo·llles por presidentc e adjuntos dezrll1hó,r~o1dol'('s d,IS r 'Ia<:õe~, COllllill'ttl'lHlo
.liiás us tllüis vilacs q1lCS1l11's ii decisão dos juiz('s 1l11lnirilllwS. E la di' IliIrll1(lnia ou
antes lacuna capilal, Irm feiro com qlle n co lil{o sl'ja olhado COIll granale dr. f,'nlr, e os
~ribunacs COIllO IIU! verdadl'iro espantalho. A1Cão por islo todl 5 OS do COlnlllclrio, Il
com raziio eontla o IIlCSIllC) co<li!{o, qllP creando nOI a' ulllif;al;ões c lle:prza~ (Ill A'ranlle
escltfu, lião lhes LI ou:e os hrllllicios que anlolhól\ ã . [\fo se ll'lIdn puis conferidu aos
lribunaes alJuella. ~ lrihlli,ÔI'S j'lri~llicçãn, qllc lhes ~50 plo[llias e inhClfnlt'~, como
se rê dbposlo ('1lJ lorlos os r.orlil;us ('onurci<lus, nrm ao nll'LO~ se ere.írãojui1.l's e~pc

tines, sou cuja iM" princil'id IMa O IlJt'SlIlO COllign eonfl'ccíollado; roi' qlll' lião ignura
V. ":x. qur jlllHa<las a~ cau.as cuullnerciars di' parcrria com as .. h is, Ilãll olrererrlll lal'
jlli"ados a lH'Ci'~"lria garantia IH'la cOlllplicação c dil'crsidatlc das malrlias, pai a as
ll'IóH'S de mislcr se filz um I'Sludo ll1uito pil\·ticlllar e e.!>l'cial. A dbposição 1<ll-:il c in
delermiunda elo arl. 31, 11'111 dado IlIgar a dlllldils sobre a I1Irlho\' l' mai ad('<juild,(
lll11nl'ira de :cr o I1l~SnHI artigo ex"cutaelo, pur hso que U;IU prccisa rlle a fÓl'IlIa dc 'e
fazer a pi o"a da chegada do ~CgUll<lO corn'!n, I"HllI('1 . 011 nillÍO, para ser u d('cunlrnlo
ndmillit10 ao r..gi Iro publico. c li ('argo de qlllm dl~l'e li llksllla IlI'ola s(~r feila c rxi
gida; c assim tamb('1ll sr o offieial Olidnr delc indislillctallH'Ulr, pala nãu iucorn'r n1
sancçâo do ar!. 70 do rrglllalllrnlO n. 738, rrgi, Irar lodos (,S docunll'ntos, cujo rl'~i, II ()
< lei oldcnil, scm \'Criticar e eslão uu nãl) dentro du j') dia~ utei~, como o Iceonl
rnCllda o aI'!. 31, dHc rlle exiGir 1!llil juslifh'a~óio prc\ia p,'ranlc o I'lc>id('I'W do lri
1>Ul1al, com ii dlaçã du 'Je7.l·mbaq;adur fi cal, para rntão admillir o lIucull1rUIO ao
rcgi.tJ'O. Tarnbt'J11 nada di. PUil o codil;:o SObll' o tempo rm que 'e dCI'c rr'gislrilr Os
conlraclo', pscripl uras de hypOlhccas c oull os dOCnnll'lltns, pa, :lIdus em época anlcrior
a puhlka';fio <10 codigo, c 8UPI'0sto 1~1l1('lIda qu prcvalcc:e 'm lal ca,o a di po ição do
;0'[, 10 Il. 2° do codigo, e as~im se olllla olJ~I~I'vudn, COlllando Sl~ os 15 dias ulcis da
data do edilal, que declarou lIchi1l'-sC COlllprlcUll'1I1rlltc or~illlisada li sl'crclal'Ía do
tribUllal, cO/llllldo ('IlI lars llIall'riils ImlÍ\o couvem fi 'ar-se a r('t'datleira regra a s ,
guie-sr, pala lJne nem os eUlprcl;n<los exccdão o~ ti I'ores, qne II1('s prpscl'cve li h'i, e
Bem WrnlJrlll as par:es 01T13u pI' jui7.0' em scu dilcilos. O rnpilltlo 2° que se iUSCI'I:IP.
das ohl igaçõl's COIl1IlHIIlS a lodo' os conlnH'rcianlcs, Icm (1;1I1u lugar a dil'ersas illtcr
prclaç(ie., cntendrndo algulls, quc cllc COtllprehrllde lanlo os l11all iculados, COIllU oi
não 111i111 iculados, e tlf'Slc s('nlir ~a csle Irihunal e o dessa côrte:; C Olllros que
só é relillil'o aos malriculados, como ('nlendc Oele Pcrnamhuro; e cOIII'ino') rOI' 1 1'1110
íI csta illcerteziI, afim do eOlllmcrcin Illilrchar COIl1 rCg'ularidadr, o tribullal df~ta con
sultou a tal respeito, c alé i1ule ailllla não baixolI o n('ccssar'io e. clnl'ecimcnlo. ('ara
crUa!' III'S CflnICSla(;oc:, lllUlllalllelltc inconvcllielltcs, scria mais H'gular c conforllle a~

!pgislaçfirs Illodema., qlle sü se consldcra~se cOll1nll'rcialllc~, os quc lendo a l'aIHtl'i<!n<!c
Irgal rara rxerc r o cOll1ll1erci(I,e (iZl'ss<'l1I drll\) slta proll sno habitual,se acila sem ills
cri\l:O~ ('111 algulll do' II ibllllaes do cOlllmrrtiu do impel'Ío; não. elldo COIllI) lnrs 1'011
hidcradu~,.ll (lI'm podcnclo ~oznr das pl'('ro~atirH' c laVOHS inilrrcnlcs aos illscripLM,
aquclles Ifllc.acddeolah.lC'nle ~e l'nlr<,gão a alt:utlla opcl'nçfto do COllllllel'cío; sCltdo
comlltclo PUI a ('5!C aclo s\lhmctlido~ as Ie:is e jllristlin;ão CO/l1IllHcínJ, comI) eslá ue
lri'lniUild.. IlOS l'orlil,:os h('~pallliol, arl, 1u

, "'111'1., arls. lá 4, Posl" arl. 11, (fungara,
0115. 1 ~ !I, c I'nlssillllO, lIrlS. l,76 it l187. 1'01' ('SI' IlIcio olttro rilll ainda c OblilllHl, c
ela <'l'ilM n ronfusão c dnvidas, qlie SI' Irm SIlSCilado por occilsião dll mJ1re~ar o
C(,(ligo (·ltlllllWrcial.lI palal'la COlllnll'I'danlr, ora 110 sl'r:tido <!c Sl'l' clle D1iltriclllado;
I' ora 1150, '01110 sc ê nos ai Is, 30a, 310, . 856, c uem assim no cap. 2°, c em outros
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J I\r ns~io I I llegocilll1le, prOpriilll1Cllle r"II;lI1,Il1, é '1l1lJi lloiJrr, IrlUI

r. 11-.":] .rilll.l, o I,or i:.'o, llunca cm oulros tempos, deli pillrnlc dI' nlil

lriculo I l,s"lIiiu ao qlle llt'gociala l'lll grossu commcl'cio, c já Dosündo du

!1I3'1 r·? '. "t'ste cn o srlia lnnllll'm 'n,!ispensal'el diminnir as de~p~zas com as cartas'
poi~ !]lle aclllillll1~nhl sii crescidas, lima vrz qlle ii is lO a lodo se ohl iga, O ar!. SI)
110 cClllij!;rl prl'd'iu sl'r pn, lO em hnlll\Onlil com a It'gi laçiio fiscal, 011 csli\ com "II ; pois
qlle llilril;Jllti'J a'lllclle arlí:.ro aos Irilpirltciro: ii lrr seus lil"l'o'i ruhricados pelo [rihonal
do COII1I1I.'rcio, ' p"los n'gulal1H'I1[O.' Iis,:ars, leudo os nlfillld,'~ados os dillls H\'I"os rll
itrica(lo' pclos chefes das l'sla,õl's I'l'Sllr"[ili'S, ICII1-"C os dilos lrapichdl'fls rlllhara
ça,los pala cumprir ,i 111 11 lia lH'a Illr 11 le 'lol1s tlner s illll'it'alll"IlIC opposlns; c PO;;[O que
o lribunal CI kIH!d, '1l1e a I"i (10,11'1 iOI drro!!;otl as anlcriol'l's' COllllllllo rccolllwcClIllll
o .ill'lo emharaço, (0;)1 qlle IlI[;10 ell('~, [rlll alé ul:;or<l i1l:í"anlado a l'l'i1lisaçiio da pru
llIé'~a cnu ida lia pOllal i,1 dI! 2G d,' FCI'crl'Íro d,~ '1351, pur OI'CU iãll da ql1l'SI;10 1I11l~

lilcra u 1l'lI}lInal ('0)1 o~ t'upic111'iro., :'Ihrc lel'anlaU1"JllO de c~I:Hla'. '('ria IIlllilO
cOJll'clliellll~ (' lIe lI[ilid.trll' pllblica, rpl" o jlllgalucnlo arbi[ral rstiludccidu pc lo co(\i~o,

no al'l~. 2!),1, 2Jll, 3'1'1, 7;U, 783 I' e'IG, ftlsse COlllllll'llido aos [rihunacs do ClJIOll1e1'
cio, como :I~ I"labl'lcccnn ,uI. 53 do co(\i:;o hUI1,pro, I hlo ler-se pelo cadiuho da
experil'uda rcconh('cllln, 'l"ão PI'IÍl{o. II c Ilocil'o 1\ o jlllgallll'l1to arhitral em qlle cad,l
pal'll' esculhe 051'11 nrlJilro j porqllC nl'slc a O ÚIllCUOS ruda ~rlJilio lIllI juiz, qne 11111
def,'u, 01'. COllltl 'ahiall1l'1l1e Oh'iCI'IO'1 \II'. LclJoh(', pre:idl'Jlle do lIihlluul do tieine' c
pelo qllc a jll'li,,,, ~ o qlle jál11ai: se obll'm I'm '1'OI.. lholl1l"S jlllgallll'l1loS, é por is~o

que j i O'i clld:~fls modl'l'llos, L()l11lJardll-I'l~lIrziano, (Ii: t assilY e ~al'lli'llhu, lliio l'I'pro
dUlirfio a s,'cç,iu 2" do ('odigo Fr., qll'l Iii') UOcil'O modo de jlllgar allmill,'. 'a Ingla
lerra alll'ZUI' da l'slillld,,(ül's (!Js parles, a CÓl'lo'S de jusliça e eqlli<Jalle l'cprllelll o
arbitrilm'~nln. O alI, 33'1 Iliio declara C(1I1I olHliçã'l e:ellciill 1I;lrn a I'alidade elu~

1"lras dI: ramhio u a:si:;lIi1ll1nl do ,a1:a 101', como 1lI11i l'XIll'('SSaml'lIle o cx.i"'elll (S mais
COllJgO', e co,lIlualllO pareça ella indis,lI'nsavr'l, e se (lo" a cnlcIH\.'r Ill'ces'lllia, pelo
qlle IIbpo JIl () \odi~ COI olllros ilrlil;os j CUllIlllll rm Ião f.(ral' ma[cria" eria 1I11'lho!'
II le lal CIllldil':i fo.;se posililn e explr sall,(,lIlr dl'darilda. l\a ccçã,) 3" nenhuma
IIrOl'hlC;:('la SI: 101111111 p~ra () caso d~ qll"i)l'i1r o acadur, e.liIudo ou não ii "'Ira aceita:
IIU~ndll ali.ls csla, dua' CjneslõfOs s(i(J.nllli freq\ll'ules j e pclo que é de summa neCe~

sitlude 111 deixar Ião grave mil[I'ria ill(lccisu, pilra niio ucolollecer, como 1\iI l"rünça,
onde aSila jllrisprlltl 'ncia, por fdlla de igual pl'O\'id~l\du, lanlO tem lariado á tal
r~ peilO. j';esla p;Irll! o codigo hollandez, 110 ar!. 110, foi mais previd 'nlr, dispondo,
([u(, I'm uellhull1 caso o pOl'\(I\lor de umil lelra de cumhio tCII\ direilo sobre a j)('ol'isão
feila pelo 'acildlll' CIlI poder <l J 'al;a<lo, SIl a letra niio lcm 'ido aceita (conlintiil o
mesmo arli:;o) a pl'ol'biio rl!I'cill'rá á IlIniSa, I! no ca o de ler sill aceita, pcl'lencení
ao sacado, Saia sobremodo tlc snll1l1la l'ilnlagell1, se esla l(io sabiü providencia fosse
adopla<lu. Os <trls, LJfllt e lljfj, dI) ':Ottigo. llIan:ando, a!]uelle o prü'O de 10 dias para
prescrel'crem as accik uos sodbs l!lIlre si, e I':IC o ele duus annos para a das compras
feitas ii 'fti d,: preço; não IIIC parecem eOlll'l'Uiellles c IItcis, por julgar ser mui diminl,l
[OS os J1ruso ncllcs marcados, !]uall!lo. ali,h é gerulmonte seutida a falta, que no impel'lo
!lü, (1\: f~ceis lias dc Colll III II II icaçi1o, Uillllilllll"mo para a ,idas muis pl'oximas. (IUall[O
mais para as lClllgiquus, al(:1Il du f,dla c111 ,Illl'ogados e proclIl adores elll 1,l('S I\lgarc~,

para inl('lIlarCIU os crl'dores :lIas acçõrs, afilll de uão lerelll pn'scl'CI'el' suas dI
vidas j além lamuem da enurme dislancia dC1 1I1ais dc 100 e 200 11'l:uas, l:Q1 qlle
algullla' da~ lIIesmas I iHas se ilcllão afastada" das capilucs rias prol illdas j as,im pois
jlllgo dc SUlll1l1a Ilecessidade acall[elal' C1I1 Il'mpo o clalllor, que illfallllrlm"llle Jlor
lotla a pnrlc .ll I('\'illllal'ii, !0Ct0 quc', c e1el' o pl'i1l1dro caso de prcscripção ,01' tal IJIO
til'O i VislO {jean'lII assim cOlllpromellic1;IS as forlllllus dI: gl'lIlde nlllllLl"O de pessuas,
qUl\ ,i S0ll1110 sollo estão dormilldo" burd" do aliyslllo. As plrl'auções LOlllilua' pelo
ai t. 1163, não t.'11I sido sUffil'iCIIII'S fi con[ 'I' a IlIá fI!; pOl'1ue infdizUlI:lltc brasileiros
alntla ila Ião fallOs ele patriOliSlllo, c Ião pour,o escrupulows e far 'is, que não t1u\'idiio
presta I' UllI jlll amcalo falso, IISSe1'Cl'antlo pi rlcncer-lhe a CllIUaI'C,H;iiO que e lW) de
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gl'ünlln importan ia nu pl'a~n, cm que nogotiu\'ll, com CSCl'iplol'io, c
müis inJi pensal'cl li um l'oruul1ciro commel'ciantc. Alltigamenll3 ",dia al
guma couu Sl!r·SQ nc§ocülJIle 1l1alriculaJo, porém llOje,qllo se lcm rro51i~

J;rgistrar, qua.ndo de facto clla pcrtenCl' á um c.;llangciro, illul1indo assim o s~lular fim
ela I~i, que nào qn .. r, nem wnsl'llt", qtlll os C! tranl-(l'iros gOZClI1 das prcloglllila l~

fill'ores aos nacionacs sÓmCIIIr. rUIlCl'tlldllS. J,j na França 1'111 1720, 1I1lt'znr dns . ('rias
prol id~ncills, que enlão s~ toudrã\l, nem só para illlpcllir Iluc os Franc~z~s prestassem
seus IhJmeS aus cstr<1I1glliros, senão lalllbl'lIl para quc delles não comprnssclll nal'ios
por conlractos simuladus para O' fazer ecrelamentc panicipan!es do comlllcreio
dafluelle r~ino, O lDal contin U(1U; fui 1Il ist 'I' q n(; Clll 1727 se lizcsse cc 'sar de 10tlO o
aouso tonlalH!u-.'.c nOlas c 1II,Ii, CriilS pi 0\ ilkneias alai re. peilO, a:, qljaLS ai mIa assilll
sc forão I'l'pclillllo em outrus annos para dc tOll0 ccssal': felilmenlc grande parlc dé
laes providencias, se ac!tüo. cUlbignild.ils Jla pill'lC 2" do eotligo, mas nrnl flor isso O
übllSO foi cvililcto; c nem .-;ci ml'Slno ~uaJ o meio maio, atleCJl1ado a rSlirpa-lú tlc loclo;

1 pelo quc eonlelllo·mí~ '/II lIssigllalar o lIbuso pai a V. Ex. vel' sc dcscolJI'C algum rc
mcdio nHli' etnc:az il rcnHJ\c,)O. JulgO t,lIlllll'IU de lIIuita'Convcnknc:ia publica serem
os capitães dOJ na vio., de longo curso 001 igados a fazl:r vi 'LOriar SI'U . n.1 \ ios an~es de
principi"rclII a carrcga lo" como mui expressamcnle ordena o art. 225 do cudi~q

franccl lanlo porCJUC o Estado de\'c ler \lJdo o inlcl'llSSC na conscnaçãu da \ ida do.. ·
homcns; COIIIO porquc o comlllcrdu deH' ler seicllein dc e tal' O nUlio 11 ii I egi\\ cl c em
crilado dc recebei' cal'ga. Uetermblar a eXlrnsüu lia rcsponsabililladc dls armadores
quanlo aos [aeiO; dó eapilHU, é o!Jj,:cto clue tCIlJO sido 1ll,lilO cOlllrovcnido enlre os
jllrisCOllsullOS, lião eOlJvclm ql\e a:si,1I cJnlintlc' ~em. Uxar-se a r"ltra a IiI! reslwilO.
Nesla parle pouer-se-ia a lu pIar a lei frallcela dc 17 de JUl\ho dc 18úl, ql\': f\:z ccssar
de tllIl,1 ICZ a.i coiltrovcrsias, c in \!.,oluçõ~s da jl\ri;prutlcl\cla a semelllilnlc rcspeilo,
dcclarallllu q 1\1.' os anll,lt!ur,'s se ()'Juelll l!.ls;iglr uas o')I'ig lçiks eonLr.JIJida. pur seu'
prepostos, cUllsilll:rando u e.qlid J, COnll) um ",:rente re,p JlIsill'el, C o arnudol' COI1\O
Ulll l:Ollllllilllllitario, qlle senio tem el\telHlid» em el\llar além llu ql\c IIc lem rcal
lIIeute arriscado, c lião sub/llclle ii acç.io do.; creuur s, senão o só. ganllo, qUIl lhes ~

conhceirlo,l]ue cl/cs \éill, c puckmreallllcnlC óli)r~ciar, ue tal sone 11'.1e el1es ~llIprestãu

ao navio c U~O ao II 1'0 11I'ictil riu. Não tem o wdig'l nCllll,lI11 I pro\'itlencia relatl\'il aos
navios arllladus elll COrsl), qllolndu pelo direi lO d,ls gcules, ~ão tiles ilrmalllc.llos per
lllilLidos; e pdu qnc lQ,los os I:O'Iil,:IlS consagrál'ão disposic;õcs tcnJcnlc' a l'I'gular as
muilo c \'iHiadas ljueslões, qllc d'alii sc ori~ruào; e assim jlllgo que'se dcvc sUJlilrlt'
11IJ grande lael/lla. Tilmbenl nellc nada V'ljO disposlO sobre os se~u ros \.erreslres ;
quandu ali.is é uma lllaleria tão importante e vital qnc o lll.Jllcl'l1is~ilno clll1i[.(o dê
\Yurlllclll!lerg c\Jusagrou a e.tc Ii,ll Ulll titlllo especiJI c se.;nnl0 a opinillJ dJ Sr. JO
sepii, CJllléul cl1e sabia.; pro\'id,:ndH a t.d re'pdilo. U.llra lac ln I nlU nllll'JS g 'uve, c
por senl d Ivi la nuis importante,. é a falta ele I\l11lilulo Cip ~ci li so')rc rei \ illdicJçij~s,
cO.no cOiHém o coJigo pOrlugllCl, que 'servlndo de f lHe ao n'),so, nlu l:onlélll. cslé
<;:olllllldo aq ncl1c tão importante litulo, send'J ill.mffil:ienli ,SIIlU ii IlICSfJ lIin h.1 prod
tlencia, qlW a liil resptilo ~c enconlra no art. 874; por isso qllC só llelle sc cumprc
hcndcm Os l:asos du fallcneia: quantlú aliús sobl'c os dc comp'a a fé tle preço, com
missõl!s, c nlllilas outra:, nada absolutamentc se provid 'udou; e assi.n lã notarei
~dcllila deve ser prccnchiJa convcnicntcmcnlc. l~lI1,gcral 10JOs os titulos llo codigo
prccisóio de rcvisão para acautelar Illuitas qucstõ'~s importantes qt:Jc fUlãu ollliuidas,
~01ll0 lIle1l1l)r sc \'l'conhece, eOlllpar'II11lu·os COI1I os du~ colligos modernos; pois q IIC
~egundo obscrva l'arde~sus, a comparação dos eolligos faz descobrir, c ajllda cadll
Ilação a corril;'r as lacunas e illlp 'rfeições de sua legislação: mas como 'sl!! trabalho
eXijil mais tempo, ,e Ulll cswdo mais acurildo, limito·me sÓlllenle a reclamar provi
de.ueias sobre as lacunas e imperfeições aponladas; e com Illuita espccialitlade sobre
ii laltiJ, como já uotd, dc allribuiçõcs couferida' aos ll'ibunacs, os quacs para qnc de
lO lo uão acabem de pel'tlcr o pouco plestigio, que ainua lhes rcsla, convém quc
l,lUUl1W unles, ulé.Jl da~ atlriuuiçõc , que jil lClll) se o il1\'isl,1 das de jtllgar lotlas as
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tliuo, semelhante litulo, Je noua val, por Ilssím o·ler bilra(eUrto o rOlll~o

do commcrcio brasileiro; visto 'lue,quulqllcr renueuor de pcrú5, ali frege
mo cus, ou mesmo nguauuiro, dt\ noite pnra o dil1,se ccmslil'lC I1rgncinllle,

r.1\l ~~ comll1erci~es, as de faltiml'nlo, sejão on não· de Illatrieulndos, a applica~ão rle
touas as penas imposta~ 1\1'10 'o ligo ; as d' conhe.c\'r e jnlgar todas a' COIJIC'la~õrsdos
comll1 rciantrs em razão do . eu cOl1lmercio; as conte. 'ar,õe cnlr~ associado. : as de
trrceiro contra 1)$ ma-tricu-lados; as prf)venil'nll's rir h·tras de camhio, cla trrr3, nOlas
promissf)rias, I'ah's, C'ff"iIOs commerciaes, tílulos de t1ilida puhlica ou banco. (reta
muto, c'lllhecimnnlos, apolices de SegUI'O; ~s inll'lll;)(las contra os rmpr"I,"urltll!orl's
on lmpreit'iros, &1'.. , as (los capitál's com o~ frl'latlnrcs, i,fretadores, arm;lIlores, pro
pril'lal ios, prf'po los, c"ixas, c~rrel\'adorcs, gentes da equipagcm, pllssagl'iros, e tudo
o Illai quanto fór questiio co'nmercial. Estas attribuições, são geralnlPnle cOllfrridas
aos trrbunae.s, por 10,los os eocligos conhrciclos, e <'!ipecialmrnte pelo dilO modcrnis_
llil\1o cocli~o de WIII'lh:>lllbeI g, sem dllvida um dos mais perfcilos que até hOje se
rrconhcCI', como ass\'gnra o, r.Josrph, já cilado. Para bl'lll preencher Ião illlPOrlantes
fllncçõ" a acltlal o.l'gi\l1i<at;ão do Irillnnal,·olferc c.a lllrl~ ver, a necessal'ia garantia.;
não ohslante se lhe podl'rfl alltlicionar mais 11m 011 clous dezembargaclores para esela.
I'IlCerem ai que tõcs de direilo. Se i~lo senão lizer, rntão é minha opiniãO, qne nacla se
lerá consrgllido COI\1 a pllhliÇllção cio cocligo, pl'los grande encargo~, qne IrOllxe ao
commercio, SI'1\1 a compen.sação nrce. saria de belll'licios. Por ter tocla a a1falogia e
connexiio com o tribllllal, pasw a Iralar de S\la secr tada, &c.

Expo.rç:\o sonRE \S NECESSrOIDI:S E Pr.OI'IDI:YCIAS, Qt;E c01ivbr ATTI:::I'Dr.R i: cox-
SIDERAR O REGUL.urENTO PARA II llXECUÇÃO DA Ltl N. 7!)9 DE 16 ou $J::TE~r-

DRO DE 18511.
Em cumprimenlo do al'iso de V. Ex. (!I~ 2L llc Dl'Zembro nltimo, cujo I'rcrbimenlo

~á aCCllseí I'tn 12 do 'orrentc, passo. a illfo~mar a V. Ex.. ohre as nec~ siclacles e pro·.
I'iclcncins, qlle convém ancnder, e eon idl'l'ar .no rt'''ulamenlo para a rxrcução da Id

.li. 799 de 16 de S"lelllhro do anno passado. que cleclara da compel{'ncia dos Iribunaes
do COllll\1ercio o julgallll'nto das !'ausas COllll11err.iars 1'111 esuncla instancia. Tratando
de te imponanle objrcto, me occorre logo a queslão ácerca da Ilatlll'eza do processe,
qne conl'ir1' adoptar-sr, .se o "erhal, como o cio jnry, se o e. cripto, como O das rrla
ções, p.al'cc ndo-me este preferivel ii aqlH'lIe; pOl'qnanto além ·de poder o processo
verbal prolongar mnito as sessões, com discnrsos de advogados feitos qna i .emprc
mais por amor da pompa, do qne pelo da ver(lade, elucidação das qncslões, de ma

.neim qne com dilftcnldade se conseguirá mais de 11m jnlgam 1110 por se. silO, é slljeito
.<lO inconveniente.de facilmente 5e poder. alterar a ord~m das sess<Jt's, tornando-se Ln
multarias, e de se.não guardar nellas arynelle respeilO. qne é del'~do a U111 LI ibunal de
jusliça, 'lu,: não teni assim a necessar~a calma para lima cIeci 'ão consciencio a e acer
lada; 'de mais parece de loela a cOllveniencia, qlle sendo escripto o prOClJS o da pri

,lTIcira instunciu tambem o scja·o.da seguuda, para se guardar uniformidade, e mesmo
porque por csla fôrma irá mais in lmirlo para as dr.cisões das l:evisLas, qne c tenli~o

de interpOr para o supremo lribnnal de ju. tiça ..Adoptaudo-se o processo escrirlo,
como me parece conveniente, resta estabelecei' se a na fôrma, e ii este re, peito en
tendo, que se deve seguir o mesmn, que se pratica nas relações a"lé.a dblribnição do
feito a juizo. E ta pOl'éllljul"o de l1eces. idaoltl. 1ne. Ô corra.pelos dezrmbarg;;dol'l's,
qne compoem o triuullal, .enclo relatoraqnclle, a quem eHa lOcar; porquanto o juizes
comml'l·ciantes,além·de não se a(:harem muilo habilitados para isto, llão é Jlossivel,.se
dislrilião gratuilnmen!ede suas dia rias occupações com e:\amcs e leitnras de fcilos, que
fóra rle snas p1'l)fissões e coslllmcs Ibes consumil'oiõ rlema iado tempo, além do que
pel'dt'm nas scssõe do mesmo tribunal. Por isso assento, qne não cOI1I'irfl a:l0plar-se
o syslçma dos - ,'i tos - on quando se adopte, o st'ja sómellte pelos dt'7emlJargado
rcs, membros cio tl'ibnnal. Acho por tanto melhor, que o dczembargador relalor clo

. feiLo o leve para examilHl·lo, e tI'pois de nom~al' curador, hal'corto menore , e,.pre.-



se n possuir 05 elemelltos, C nem II educaçào prec:i:>l1, ptll'il UIll clll'pre{;'O,
que exige c nÍlecimcnlos,c pl'oticn, uoidos ti boa fé.c {\ hOlll'ndcz.

No llrasil ó uma monstruosiJauc compo là de elementus lIctcrogcncos

para-lo cum (IS diligruciai, qlle julguc necessari,l~, Iltl por si, Otl consultando o IriiJu
llill, o Iragu á mc.a para dc,ignõl -se dia para o julgamclllO, apre. elllnlld piJra e.le
iUl tlll1 relatorio por eSCI ipto de lodo O proces~(), e lendo as peças mai: es,enciile~\
e toda~ <Jue llie forem exigidas, e depois de discn~si\\J prelia, e npres('III'da a fjU,slãu
com Ioda a lucidez p,'lo presidenll', julgando-se o II ibunal sufficienllnlellle csdal'l:
chIo, se procrda a vOlação, decidindo a maioria. Entendo, qur pal'a l\l,!ior garalllia
do direito d,ls partes, ~e deve pl~rlllitlir á estas, ou nos seus a(hogado. fa7.er sill1pl".
obS'\I'I'nções na occasiã du relatorio sobre II eXa(:lidao deslc, 011 wbre" falIa c{.)
Illençao de alguma peça do proces o, ou eircnmslanc\a, que jnlguelll, lhes sl'j" fi bem,
(! pai a iSlo se deler~ pl1bliC,H o dia de~i.gllado para o julgamenlo, como nas revLlas.
'I'alllhem, podendo acontecei', Clne al~nm dos m 'OliJros rio Irihunal se niio julóucm
'(). c1arecidos p.1I"a "olar no Il1C~1lI0 dia da propositura do fl'ilo, niio acho fóra de pro
po"ito, que sr. adie a deci'iI'i para a sc:são 'e~l1inl", d'llhio-5e lugar á qne a malel'ia
~ej'l esclilrecida, c att; facnllando se a entrega do proccs~o (o aqu,'llcs ':0" membros do
trihun:ll, que a exigirem para o seu exame, As,inl o r,.Jalol'il) r,CI iplO, a leilura das
peças essenciars, a dbcussfio e de mais o a(liall1cu.lO do ju gamenlO uo <:aso (te se não
-acllar lodo o IriiJunal sullicirnll'lr.eule esciarr'ddo, p('n~o serão f(aranlia' baslilnles para
lima dccbã .• concit·) ciosa e rcn~ctjda, qnl' po(\rm helll ~Uppl ir a f,.\I<I uos-'isIOS
qne muilas "e7.es:ó SCl"I"em para demorar a tI,'ci iIO dos fl'i!OS;1 arbitrio dos rr.sprclÍlOS
juizes. QUilnlo aos embargos, se del"cn\ adoplar il mesma fórma dI' jul~afllcnto, po
dendu-se porém dLlwnsar o relalorio por rSCl'iplO, <{lU' baslar<i fazf'r·se IClbnlull'Ule
ela maleria dos mesmo' elllbilrgns; e da illlrgad.1 na sna illlllll~naçllO, e Susll'ulaçãn,
c dos docnlllrnlos que aCClcsccn'm. fi. , resp ilo dus i.gf(ralOs admis:Íleb lJO jni7.0
tommen:ial, I:llmpre, qlle (IiSlrillllidos, como lias rf'laçõe~, ájlliz, filie d('I('IÚ ser
sempl'c algum rios (}.>7.Pl1lbaq;adorl~s, eSle os pl'epollha em me, a na mesma sl'ssão, 0.11

lIa seguillte, 'cndo d('cididos lo~o por lodo o lribunal. Esle ai bilrio acho l)refl'ril'el
ao da sorle pralicado nas relilçõ('S, pois prodllz mai Cl'rlf'Za e ulliformidade nas de
'cisões, evilando as conlradicçiie" Cl"e mnitas I"ezl's se d~o com u sorle, qne faz, qlle
uma me. ma qnestão seja dil'crs,IlUl'nlejlllg-ada, conforme os jllizps, que "lia dt'signur,
'O qUI! se nola mui (rt'qllcntenlenlc nas relaçõl's, c cllja incolIl'l'ni,'nda é manifesLa.
Sendo o lrihl1ua) cOlllpO'IO de um numero muilO Iimilallu de dI'7,c'llIlJar~adores, pa
rece-me, que nrnhlllll jull;amenlo (\rl'erã ler Il1gar, sem ql1e o me,mo lribunal l'SIPja
'complelo, qllaolo á esles, srndo aUlorisado o l)I"l'. irlpntp da 1'f'la ão para Osuusliluil'
1I0S casos dI' fillLa ll'mporaria e impedimenlo; e lamhem assenlo ql1e o dezf'mllargador
1iscal d 'rer.i a, sI. Lir a lodo os jlllgamf'nlos, enlrando nas discus'õ"s, P Il'ndo 1'0lO,
assim conlo dl'velli ter 1'010 o p\'l'sid"nle; porqualllo, dell'l'I11in:tndo II lei, que para
maior garal1lia e (lccrlo das dccisõe~, houvesscm juizes letrados no lribnnal, parece
fÓl'a dt' ouvida. que o scu lim e preenl'LlP, quando.e dê l'Oto, e iUll'rfcrencia em Iodas
as que-Iões ti lodos os membros do mesmo lrlbunal, quc c,lpjão naqlll'II:t. drcnm.lau
da;; além de qllc sendo o nlllncro dos cOIJ1I11"rcianll's dobrado do dos dezcmhill'ga
dores virão aCJlH'lIes á IPr suble estes nma jlrepou,krancia dllpla, do que não podem
'dei.~ar de l'e51111.lr inC011l cnirIlH'S, Illórmcnle no ca.o possill'l, aiuda q ne não presu
mll-el, de desclll'oher-sc 110 Irihunal o rspirilo dr 'Ia~ e. Qllanoo aCOJltl'('a, qlle haja
-empalP, poderil dar-se ao presidente taml)l'm o VOlu de qlllllirladl', para o d"sempalP,
:no qne n~o hal'eril inCOlll'euil'ntc, porrlnanlo, s'!lIdo o prr,ldcllll' o mais illl l'l's,ado
pelo credilo de uma inslilniçiio 1I01il, e demais iudl'p(,lIril'llle pela sna pn. i~iio, e
esf(}I'çani sem ollrida para qne as dcr.isõf's do lrihllnal s"jãn as mui, ;lCel'lllda', altsll1
~le que, no caso de auuHo, lem (\ prOlllplo correclivo da dl'mis'lIu do gOl'o'l'lHl, Clue lhe
'PMe seI dada á arhilrio. Na dl'sigllaçiio dos dias rl,\ 5('5',1I0, cUII1i're ii l1il'U I'er, aL
teutJel'-se, que sejilo os mesmo. da reullião do lrihuual admini-Il[llilo, pala que os
cemm rCiUll tes senão I'ejão oiJrigados á dislruhir-se ti c suas OCCl\1l<It;ões mais de c101l~
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fi na cOI.1merclo' porque em geral,c com llOuráslls '~xrep~'ões, -é elle 'r;-;.il
por e~trllllgcil'l)s, scm educação J11.ercnl1til,·qllo (1111 U, s terras,l~nJo YilrWS
nCCllfHIÇ-03, pus fiO-50 par:l o 1$1'0-11, e pelo nllllso CJue se tom fClto <lI)' cre
(lilll, nLiriio- e no cOI1l111crcio, o cm POI1I,;O lempo se C0l15liluc(l1 nogocian'lob
malricllliltlos.

, .
(iia~ di! ~rlllana, qllall:l~ srlll illCOlll'rnirnlr, põ"e no~ Illrsl11ps <1i~s ell1 diyrl' as hora.
h tribllnal Ill11'dollal' r.o·ilO'I''''JÍlli~lralil'o, e cllmo jncli~iario em srl!,lInda inslancia,
licalldu fi al'bílrio dnll'prl', i"rlt~es, dI' acordo com o~ mrmbros uo fdhl/nal marcar a~

horas, '1l1r sl'j~o I1I:Jis (:olllll1odas, 'I'ah'Pl se pode~se adoplar, flue das dlla's e ~Õ€s tIl
,C~l1lall~, rll'se 11111 1 do lribnnal ,lllirrinislrólt i1'0, I~ Olltl',l d11 jll(ticiario em e~IUlda in5
l:lIl(;i'l, lua' ólcho, qlle assim S~Il~.u dal'ia prtlmplo rXI)j!"iellle aos Ilegocios occurr/'llle'i,
jllórl1l~n[,' 110 il\llidario~, inl'a O~ qnal's não pó le bastaI' uma só. cssiio PO\' semana.
Qnillllo ao' elllprrg-,c1os d) lrihull'd j11lliciario, par.~rr-mr, qne sel1l nrllliUI11 ihcoh
relli,.alr, pOllI'111 s 'l'I'ir os mesmos aclines do lrihllnal atiminíslralÍ'l'Cl, islo é, o pOl'
Irirn, e S(.(l ajllllanlr,. p'):lel11 fnZllr as vez s dl~ contilllloS, e'\crcrndo as me, mas atlri
huiçlie, ;ln: ilil 'l'I'la'~õe, O oilldal-m tiOl' ela secn'tal'ia a~ vrzes el SI'crrlario, com aq
alll i1l1lil;õcs ti r) da~ IllrSI)la', r('la~ül's, inl~umhil1d.o se-Ihl\ o .rrcl'bimcllI0 rios fl'ilos, e
1\i:lribIlÍl;;io el ,lIr;; á e,'cri \'~f), prl'paro do' <lg-gra vos, fei'tll ra dn~ acta. , &c,; pois 111 IIi lo
il1col1l'enir-nte ~el ia, e a1l\ inwmpalivel, q!le lle 10'10 r,lIe Irllbal!lo $e. obn~C(lrrel!a~s~
I~ ecrl'lario, que é membro do trill1lnal. o;; rscrhã,'s pOllem sl'l'I'ir os 1111'SI\105 d<!
i1PIli'lIa~,j~s da" I'l'laç.i('q, 'llte aqlli süo superior';; rl\l numero .í' I}[' '.:ssi:lades lk laes
{IOici'J'; e alé nenhllllla flilla se srllI iri:l se illJlls dcllr.: fns CIll nol11<'ndos. como priva
li 'o, pnra e crel'erel\l 00' f<'ilos c mm 'rCiars lla.sr LInda illslallcih, O'l'rnbIlIl11enllJ;
e a"ignalnra. da (:al1~as deveniil alTrcldar ,e na secrctaria, pela ml'.ll1a mancira do~

aclua 's, r.om "srriplur;ll:ão ,l'p,mllla, para Sl'rrlll lliyididos, e llistrilllliuos no fim II
lur1. .'111 parte iglla"s por todo;; o'> Illcmhrtls do Irihllnal jnilil'iario. neSla ontra qnes
I~o, se os clezclllharga lorr. dCI'erflõ accnlllLllar as fUllcçõe. elo Irihnna\ do comlllcrcro
,as "a~ relaçõ',. sohre (11Ie ,I llIilJha 'opini,io, qll nenhllma inllollllliltil ilillade·ha nil
!,ct.:lllIllr!a.,ãn "ólS dllu fuucç<jes, pn"cndo O' (lc7.cmbarg-ad I'rs, Ifue srr\'Írelll'ollCJuell,~

lribullu) ser disprn~a"o~ III) da relação d,. di~trihuiçii e C'\~llt de fl'iIO', como o é
aClualmeule o dl'zemhar~ador prc)(:ma"or da corõa, para não fi"arem nhrecarr 'gados
dc maior trabalho, c potil'r m COIll mal' "'al:allcia rl.ltre~ar-sc ao exame e e ludo da:'!
cau~as cOll1ll1ercial's, As:im . e consl'guir,i nãu aU1;melllar o numCl'o llus empre~aclos,

'c não ltal'H l\cCrrsrill1O de dr$prza publica, com a Ilol'a in tiluição. como parece .er
o fim da lei. O dezrmharga<lor /isl:al, c o pre,il1Pllte d tribunal. quando sl'ja dezcm
bargador, ucnltllnta duvida se me ufrerece, quc pOSSlI l;xelCrr plruamrnlr ,lia fllllC
ÇÕI'S lia rr peClil'a rl'lac:;'\ll, não ob~lanl o accresdll10 Ilc trilhalh que de CCI'(O não
s:rá compellsado pl~\a quuta do' emolumentos e a ignatul'a' das C,lU.aS,com,m n~iaes

qlle Ihcs p'lssa local', não ten lo porém razilo algnma de ~c rximirr.m de lal ,rrriço,
(I"anl!) ii I'lIc·se pl'l~SI,i qlla~i I;ralllilamc'nlc os comlll rr.iallles, que nl'nlllllls ordena
tios recc/JI'Ill da nação. 'o m u n'lalorio pro'\imo lIpresenlei algumas ohSel'l'al;Õ S
solJl'l' o processo e peeia\ das qllebl'a " que julgo muilo cOIl\'enirnlc, seja rel'i. lO, -c
.1·cformalll1, conforme pOllderei; lllas rxamillalldo com mais alll'ução o, rC.lI iclos
lel'nlf)S 11:\ 110 a lei, me parece, Illela r. p derii faleI' ii reslwito nns l'l'gulallH'ntos, qne
.para a . na e. c..:uçãu se (em <le confc,~ci6IWI', sal 1'0 Sl~ se elTlrlldcr~1I1 I:Olirprr!lrndida'
;'5 qnrhra n:l ac,:epçáo genel ica ele callqa r.o\lllllerciaes, e nc~le oso s' t~r:' o tl'i1m
nal de conltecrr tlt-lIas 1'111 sCl;lInela illslallc;ia, pur uwio dlls recurso: IP1~ pllra-clle se
inlerpozrr<'nl, o qne Ill~ nilo pare~e o mai, all~qnatlo. p:Ji' que acho 1111.'11101', qlle estJ
<Illl'ihllit;,íu PI'! I 'liça exdusil'3111Cfltr, e, ,'111 recursos ao tribullal, como se ach,. or;ta
llisatll), por jlllga.lo 1l1,IÍs apto, e Iiahiliwtln pai'" laei jull:(itll1elllos. p I' issO qllc II~O

pôde t1dxllr UI' olr'rccer Iodas as ~aralllills para'a jusliça, (' aCI'rlO uclle Selll) COI1l
:posto <Il! parrs dos f.• 'lido', qlle l'st.iO III ti~ IIô1S circlIlIl;;lallcias dc avaliar a lU rol i11idJd

's~U aclos, e 'proccd~I' 110 COIl1:nc,';;j , D~ma:, 1'111 1111I l'l'gululllenln de segl1lldn in •



, ara se adquirir dinheiro não se imporlão com os meios, o cm brevo'
tempo se aprosenlão com fortunas de origem desconhecida (1).

OlllJuso CJlle se tem fe ih.> do credilo cntre nós,é ti causa das falenei.}) muI
tipii~auus, e hoje parece ser urna espeeulaçào, porql\O unicamente com o
cre 1110, qllalquer PCSSOil, sem um real de sou, tendo protecção, ombora
t'JlIlbelfl não lenua flilbililações,por ltlO faltarem os estuuos,o a pratica do
commercio, eotrão na posse de grandes valoTes alheios, oem pOLlCO tempo
élc!tauuo-se senhor de alguns contos de réis, quantia que nunca via, e
nem esperavlI possuir, porém que agora possue, embora alheia, rnteadn
fall,ir, porque acha nos ompenhos, e na protoc~ão mal entclltliull, um
meIO faeil de ficar com o que não é seu.

Para sabir-so uem o fa'llido,são entre neis foceis os meios,o se o governo
do Estado, nào regular melhor Il marcha do eommcrcio no Brasil, ma ii
ceuo ou mais lar·ue, irremediavelmenle o descrcdito nos hatlo vir, sonde}
únicamentc prejudicauo o nome l.Hasí'leiro, cmquallLo que o estrangeiro,
regressando para o seu paíz,. rico e farto, vai lograr em paz o· fmcto da
sua criminosa especulação.

Da boa execuçiio das leis, depende a fffliciflllde do povo; o o govorno,
deve ter muito cm vis la a prolecção, c boa marcha do commercio ; e deve
so lembrar, que as prescripçõcs estü1Jelecidlls polo co~ligo do commercio,.
são ue tiio curLo espaço de tempo, que dão lugar a calotes, estabelecidos
ua' parlo dos deveuorcs, á se esq~ui varem da saLisfll~iio dos seus cretlitos.

fancia nao se potleráõ anl'nde-r lotlas as reformas, de que carece lodo o prore. 50 das
qupbras, e lJue LI porlandu pela maiur parle allel'nções de disposiçõp de arlir;os do'
codigo commercial, neces ilariÍõ de aUlorisaçfto legi lalÍl'a cspednl. Ftio c las as con
s'icleral)iies, que á prinwira I isla, se me olIel'ccelll sobre a mall'ria do avi'o de V. Ex.
suprameucionado, não me sendo dado no curlO'espaçn de tempo d\!l'ido il lIq~encia do'
r1rg'or.io, e recommenda'àa por V. Ex., estuda,la mais profundamente, e dar-lhe maior
dl'senvolvimento, além de ser . tia imporlancia superior a minha capacidadc. V, Ex."
TfiJl'dm, com suas reconhecidas luzes, suppril'ú loelas as falias, l' sem duvida n&o eSCll"
lial'á a perspicacia rJe \T. Ex. ncnhuma das conH'nicucia', que ClIlllprl' allender no re
gulamenlo para a execl!ç:lo tia nOla lei, que lunto era reclamada pelas neccssidade~r C'
interesses do commcl'cio.

J eos gtlal'dl',,&C~ Tribunal do cOJllmcl'cio tia Duhia, 22 de Jüueil'o de 1855.

(1) Um amigo nosso, eSlabelecido em grosso lrafico, lamenlando a dc~morali 'ação
do lempo, COnlOIl-LJo~,rm present;a de mais pes oas, que conrersava ell\) com oulrO~

commerciáulcs, COI certa casa, nüo estau(l'o °dono dl~lla; porém nfio larduu muilO,
que ciH'gasse alegre como unia noiva, e dirigindo-se á oulro l'allou-11Ie -sab s qne fi~

IIIlI gralll\e negocio com o fl'egnez de, ... :.. dou-le os parabcns. "iroi lima espiga que
Ille illl(lingY respondeu eHe, pois nfio achando ti qucm rcnder iHJuelles gCUCI'OS, que
sabes,laes cOllsas 11Ie contei, que 1'1I~ IJI'OS leloll,e por bom (ll'eço,

l\'ote-se que era um nl'gocianll',<lue se não pejou diante dos seus cai~cil'os, e de OU
1\'05 seus COIlCg.1S, de vangloriar-sé de lrr 10!{1 ado a nlll seu frrgUl'7, que cOllfiado em
suas (lalal'ras, lillha sido enganado I! Cm negocianle ne~tas condiçõc~, qne logra a
fJllem o proclIrn, é imligno dc pertencer a tão nublc c1assr, pois que lelll (lUlU casa
ab'e I' la ,pal'a roubar aos incaltlOs. O fazendeiro é ~éll1pre a l'iClima da má fr, e por issO'
IIII1i.tas fOl'llluas sc fazem, que divulgada a orig('UJ,~erião Os CJue «5 1'0 SUCI1l,puuidos
1l\;las lei",·c pela moral publica,
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o tempo Jo llous ol1no para as conlns de livro;:, nllcnlas as distancias rios
lugares, cm que o negociante pódo entreter rc]nçúes, passa os vezes nnLos
que, o que tomou as f<l7.endas á credito, 1\5 possa vender, para satisfazer
.os (CUS pngumenlos, o quando Postes póJem Sl'l' exigidos, t'slú l'rescrirla
Jl dividll, o que é um favor aos velhacos; assim como é CUI'lo °t rnpo de
qualro nnnos,pnra os conlns correnles.

O processo lia' fallol1cias, caminha ser síJnple~, emquilnlo que O co
,digo dI) commcn~io, O complic<l,e demora. Ao fallido de má fé, o codigo
sel'eramcnle ca.liga ; c a esle respeilo tem disposições durils, e iune,
.xequil'cis, nas circul11stilncias de pequeno commerciu, e dos negociill1le ,
que nellc se emprcgão cm lugarejos, e oulras porlicu\nridacles, de modo,
que nlgllns vtio soITrer annos de pril'liio, por algum (I falta de csCripllJral;ão,
·ou ordem ('lU seus livros, sem Cjue sejiio conl'encidos de dolo, e má fé, c
DS vezes por I1ma flllloncia do poucos l11il réis ; el11qullnlo que oulros~mais

,cspcrlos,cscap50 em follenr,ins de crnlenares de contos pe réi.s, om visil'd
.esrllntlalo (lOS olhos da rr.oral, e d1 homens honrndQs.

Para qne o codicro do cOl11merrio ti,rosse inlnira exccllt:iio,rlelermin0.ll
uma lei,que fosse org.1nisndo o Iribuna\ do commercio, o gn.al fui inall
guratlo com loJa 11 solcmnidoc1e,ern rresençn de S. M. o lmpornJ r,sondn
pro, idcnlo dolri hunal °Sr, ,JllSÓ Clemenle I'crei ru, consel hei 1'0 de Est(l(l,)

,n senador do imporio" (1 glJnl recitoll om prose\Jça do iml cr:ldor, c'dn
,corpo do commercio, o seguinto tliscllrso, qlle e 'trahiJ)1os do Jornal do
Commerci(.) de 2 de Janeiro de 1851" concebido nestes lermo :

Cc Senhor, - fia perlo de mcio' secnlo, quo um prinripe proteclor 11
.coll1mercio, rompendo /JS C(ldúas que fechovtio as porIa' (ln lerrn de Santa
,cruz, com as qqilhas qlle O I1porláriio .IlJI primogenilQ de,Cuhrnl, Illn~OIl

.05 fundamenlos da JiCjueza o engrnndecimento do Brusil. Este acto g<'ne
raso, aconselhado pola mais csclarccirJu economia politie~, conl'e~le dnscle
,Jogo o Orllsil em mercado universo! ; allrahc lJOmens e,r..apilacs d.o yelho
.mundo, jmprilUe.in~pulso espantoso no commercio,qlle o.cot11l11uniCíl .a
,Ilgl'icullura, e esles <.fous manllnciaes ,ue ríÇjul;zn,c!'c-ão.rapiJas fo:rtllna"

« ~1us niio era b/Jslonte impellir a na~.tio pilra Ul"n grande mol'Ílpenlo
Comfnorcial... creando arenas algumas jnslillli~ões prol9ctora , tU}llribu
.na\ e UfP bal.lco, que pão correspolluerjio aos ,c;eus uns: urgin oslnlJcle
,ceI' (10 mesmo tCl'PpO., regras fIue regulassem esse movimento; 11(Jr no
.alc/Jnco dos commcrcinnlc ., e dos seus ngenles, au~iliílre~, os pl'in ipio,s
fundUl~lonlacs,do profissão qqe se'qneria fllzc!' l1otcscer, dar 110 com mor
cio inlerno o ao marítimo" leis llCOrlll110pauas ás suas IlccessicltlJos. XI'11
<cudigo, cOl11mercial ora necessq1'io..

« A fa 110 do legisl:lf,üo com mereia1niío poLI ia defxar de l'fod u.7t ir os SflU,li
.effeilos, e n:io tllrdál'üo em manifestar-se: O COl11l11orcio daCJlhio com a
mesma rDpidoz flue o elcl'Óra, é hoje monos solido; c so n50 fura pode
·ro-amente ülimenllldo relu agricuftura., que generosamente lhe relribuo
.os hcnefici(ls delle re cbidos, do lodo se achAra anniqllillndl)! fIal'i ü eu
:vordnrll~, /lnteriormenle menos rnpilaes, e menos commel'l~iallle" ; l11a':
.-jl~lIolles erüo solidas, c esles todos de boa fé, prudcnte~!o ecol1Qp!i Q9"
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0'1i do commcrcio, diminuiu cOllsitl '1'[\"clm('lJle ii JJOtl fé é) 1'1 udclIl'in,e
4 CCOUOOl in !

«. ill IIlWll'W imml'lIso c10 P'I'Cf:U!;\t!oJ'(:., lào nbre\'ido ('(Imo igllo
Tonolr!', opodC'roll" () do C'Olllll1l'l:l'in: qlJCll1 Iliio n '!ln J1 iI), de \ il.!:l IIU kJ'nt'
qUlI u vio, lia CIlr, c muitos i1lé r,)rnrridos por Gl imcs de indllslrio, "cnr
lHOCUl'ilr furlullll 110 III). pilai 'iru 13rasil, c n t'III'olllrúlI, l'OnslillleJll's.'J
cOlllnlel:ciulllt's,c por l<ll'S iio recolIlll~<:idos; e ludos em Cilpilul proprio,
filiE! nrl'isCJr, l' .Ité Se.11 prccetlellle,; que os iluO!lOJl1, I '\'é)Jll;jo nppnnllosa
I:OSIlS de cotllnJcrcio, gJl'uo com gralldes fUlldos de C1'cdilos, t'llIprc!l 11

dU11l especulu~õcs lemej'uria u-l.Cul.iiu OpUICllLo lrlllaIlICI)IO, di5Sil'iio, ..
Q nillgllcm l!Ies lalllO 'lOuta !

(I. EIJ~reg.ue il,.;sill1· o COU1lllcrcio ii illlp rit:i\l , (;, tcmori,li1de, c ti fraude,
!).conluceu O que nlflurallllcllle dc"ia 1ICUIIll' 'er: n 11l1l1C'1l1'ola lOI'IIUII-50
um aconlc('illll'lIlo onJillill'io; c nó a lemos vi lo enlprl'gllr illÓ cOlno ll1 ,ia
preme:<.Iililt!o du ulllor forlulID; usem; rc impUIICIIIIJlllc? lal' iro os re
wlwdo'& d s~e,l.Do a!Lümelllc pro III "do prülcipio de Jibcnlad' l1usu\ula
tle·GllnI1l10rci;lr, l;<JIIsa de irll'uj"lIlil\'ois ('lills para. o ('olllmeJ'cip, lllÓ IIÓ
propl'io PI1\'o·uomlllcnci"I,QAlc (ll imulro o snnlifl 'Oll 1- '

« 'üo é, ~olllt()r, 11 npl'anllu du IIIl1 II II ll'\üI'O.o pe.sonl nem umn Ii
.CII~a nb o\ula, IJIIC colls~illJe [\ 1"'0 perichlfl. r,cid do r'OIlIIlIN('io : o (""111
lllCi'cill só pódu prosl'erilr, marchar 5ü~llr\) c IIl1so1idar-sc, Irilhalldo ii

eslradil d;1 S:iellciil mCI'Ci1ntil, ú scuuo fnvGl'ccido 1'01' leis prolcc:luril5 rld
l'robidnd n , pruden 'in, Oc 'OIlOllliil, COlltril ('IS iII ,idlllS d,') frnu']', o a ColI
('urrcnr;ia dü innori\llcin.,dn ll'meridudl',n do dI'. per lil'io. Tod li lilJcrdildc
sem lilllilCS, a' sim como 11[\ ordom SOl'iill Lraz maio c do ou mais lar lo a
tlcrrla ccrln· do lImn jllsta libcl'I!iIl1l' PWd117: 11<1& I'clj\~õus COllllllulTiaes ir

<Jccnt!cnein,e n wlno iuc\'ilo\cl do C0Jl11l1cr ·io.
«. E IIÜO sC n1lriIJoa a illlpro".idenc:iil li flllta- de um coc!irro comrnor iii]',

11 sua lIeccssidade foi logo rcconller,id,l, c fi prillloiro sabio rio nrilsil,pelu
:-nen05 nil sl'iclll'in mcrcilolil, o illuslrc \'iscc\ndc do CiljI' '1, ollcarl'l'gou-sC'
du.(I.SUlisfllwr : i1S seus ill1pOrLanll's lrabnlhos Dili l'Xistelll, as l'ircums
t-Jn ·ja ,0 li f,Hlil de (elllpO impe<.lirilO a·sua conclllslio .... Esla\\a reser\'illlÔ'
parll a gloria tio roillado de \{()s5a.. ~Jngoslutlo Impor.ial, o COll1plCmClIlo da
grande (Jura prill(;ipii1dll,por, ,ClI augusto avô. ' .
. «. ~lilS 50 o eslildo do COIllJncl'l'io é d 'plow\'el, 11iío 6 dosllllil11nllor ;
OIlIr-i1S nil~õcs l!lI5SllFào por ilYlIii\ <.:risú, O sOllherãu c:onjllrill-II. A Fronr;.i
ilpOZiH' da· possuir- ilS duas (01'11115(15 ordcnullças de Luiz :x.n, que fllll
Júrfio,c Sll l~IIIÚJ'iío por mais dc um scculo o (;I'cdilo,u ii prosp('l'i~ilJc do
'ou oOl11lncrnib, tão sllIJiil5 <jIlO, ainda IlOjc gov(;Jrllüo in 'orporaJlIs nO co
ligo' le 1: 0..7, sClllio.l~lmhclll os. cffuÍlús dos alJusos, que Ifrn regimen dO'

('1iCC' -i'v,l !iiJcl'da<ic introduzia llas,SlJaS I\eluçõe cOJr1mercioes: n irnreri'
(;jil\ li 1 '1Il 'I idade, li· n··audc)c i1.lmntnrro\a, SlIil ullia Iii Ill1l1J1'al, esli\'erüo
Illli· por IllllÍlas illl(JOS,' Offi'O I II e nó , 1Ii1 ord 'm <.lo dlil, c (Irruillarão o',
'CU.('ol11lllcr(;io :. buslou para OrcSla IH'lccul' () codigo COllllllerciul,c II von
f1 Jc, (irmo elo um g.randu g~nio. 'fUWIJClll no Brasil o 'odigo commerc·111·
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c {:llc fuI' cxocul:ldo com leuldadB pcrsc\"crul1~u, C so 11 roDlau~ fld·i!.;
de 'o 50 )lil"tlslJc!e Impcrial Ilis.o ,c '1Ilpcuhar, IIiJ Ue rc labclccor c fir
ma r o ~rcu ilu tio C.l1llll1er io bI ii 'i lei 1'0, o scu ,igor O I'rosperiJadl~,

« ,'50 Na só a I\()CC- idade de pôr <'ohI'o a l,IIt10- dC51'l'grn!1IClIlo, CJIIC'
rorlamül'iI 11m rudigo ron1ll~erri"l; ull1pria qllO o Bril~i I .ilcOmpnllllílSS()
, l1Iovimcllt'u g I'ld de ilCOmn10 Iilr nlcgislll~[lo cummortial,iís necos, iJadc!I.
d{) I Jllp ,qllO dep is tio codigo deN<I[1oluiJo s.e n11miícsl'ou l~o·YcHlD, c no
noyo Illundn,

« N50 Ú:1<; gr/lllUé5 n/l~õl~s lO:JS nl-é os pequcnos E'lado europoes,
('om 'x ('p~iill ilp 'na do pi im~iro povo commer 'i.tI, se lem üPl'cs-;lllo ti

(lotliOI'ilr ilS uas lei" di) {'omlll 'l'l'iu de nrClln.lo o em IHlrll1llllia, COIlI 0"
principios ül'ill'<; nd\lplaJoo 111v111clle codigo : e nwsmo (' :,c gfnll<.lc 10VO
"(;jIlIIllCI'ciitl, a. 11l1!lilll'rrl1 , ilpe/ar da 1l10rO'i1 (l rcl1eclid,l mtldUl'C7.il qlllt

usa Pll1prrgar lln n!tnra)o da ,ll/l Ii,r'i 'Ia~;jo, mais cOllsuclutlinüriil lia qu.c
'.triplil, jlllrrllll jói l'l\lll'clliente 11l0diOcar l\ SHil lei dn qUl'hrllS,

« A AIIH'j i!:'1 aL'lln'lIIIIlIIJ o ml/villl Illo da EUrOr(l,l1~guns E.lado" Cpar~

\,j-cUlllrrJlOIJlC li I~oli,ia, lem feito t'xrJJr~os pom oLlcr um eodirro cammer
eial, o l\l'xico 'anl;eionotl prol'i"oriallloQlo a ordenan~a do HillJi.Ío, l;ia
:ln~i;"i1 c 1l10n orllvel, C aill'lu knjll l,io. rica em rogras c 1l1i1,XillI8S merClIl1
liso Alé u lIuilj', I'<lra lpr 11111 L'utlJgo do commel'Gio i,dúl'ti' o frll11CCZ.

«. I'or lod/l.u I'ürlc o in l:ill lo da cOllsonal)io, c a idéu tlu trabalho,
tI·os mclboraIllClIltl., " do gozo, ullslilllirão a desl'ruiJora anil içiio do Cll~

'raIlJc<:ill1 1110 por CIII'tjllbla-, o commcrcio lem rcccl.Jitlu lIova-dircc~iio

u d ': IHohillH.llllo. 'J'cndlnlo .u~·C'sil'amenle U um cngnlllu cirnrlllo;
51)111 limiles, (110 ICIII COllsliltliJu um imperio uni,'('r ai, qHe r une tie·
iui~u da Sllil h~lll'kiril lodu" {) poros oll11ll0rCialllL's dos dOll mUlldo., Q

i1braçandu os illlerc ses .publiLOS,c 03 l'arlicul{lrcs, I'tlECCC p-relellller tlG
NlillM a [Iodos.

« E' por isso qlle os govcrnos aillllll os menos c-clare~itlos, l'ccon1lU
('endo lIO I'oder commer 'ial 11m mnl1l111çiul de J'iqu('7.il, 111'0speridudc e
f{)rçn, (CI1I m,\IIif'sltl(lu II l)laiur cmp IdlO cm coIIOC[ll' il sua Jegi Iar: fi o,
.ollllncreinl,ü jlar do fiJclos, cm reguhlr ii ilC{;<iO desles pela úircct;üo da

Jui , o ('I] flxul' os llClt)S d-a relilr:õc cOllllllereiJB ri pal'o 1Í. que prc:
,idem,em II(lrmOlliu càll1 US gralltlés prin 'ipios c u os mcrc(lnlis.,cJlIO J~uje,

1'01'111;-10 UII1 dircil0 C')llI Illcl'cin I IJulllog'ell('O, commUJ11 c univcrsal. ..
«( As uI> cl'\'n.r;õe (;~pllIlJidns lem paI fllll 'l!(l!1l,lr a- allenr:ão dos qn~

111'0rem de apr ciar ' :ccul'<lr o codigo comlllcrci·nl do Imperio do B\'II ii',
.obre o. vl1:'dtll!t:im- prillcipiu que J.omillJrão O e pirito lJ,llC ~residio ü;
sun radar ;io, .

« Hccóllhccêriio os sons 1l0d:lCl(l('cs, fUlHliltl'Os nll expcricncia dos fa 
tos, qlll) li li()clI~a ill·imitodo, a ignoranci/l"o aLl:Iso do credito, (l impun~

hwlitl(ldu 110' jlilgnll1ClllUS,nl I1lcridutlc 1I11S ('mpro1.os,o rro-ude,c o excesso:
i~as ti 'sp '1.<15 dúme liC(l~, el'ÜO as ('(lusa principacs do d~scrcdil(l c decu·
dellcio do '0111111 rcio: o esla coo\'ic~ilo 05 [('7, comi rehclldcr que haytu
tlccessidildl', lIilO só de pro crovor conl precisiio os devere , direitos c
arr:rH~S tio cOll1ll1ercianlL',. mas. lnmbem de Q5 inslruir no c.onLJocjmenl~,
, . .
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tios p~'Íncipíos, regro? e Illnxima~ ,"?crcalll~s.; e do ~sl,ibc1ecer com rí~or
preceitos que prevenissem os porlllnosos efieltos dll licença Lle commerclar
sem as llabililnções conl"enienlcs, e cOll1primissem o criminoso abuso do
credito, o tomeriJade, a frllude, e ü fiüta de limo bem enLelldidn ecoJ:}o
mia, t,io damnosn a lodu n profissões, e .sobretudo n commercial.

« ~Ias não era osta fi Ilnica tarefa que iocumbia DOS r(~t1actl)rcs 110
codigo commorcial : nlll'lltil'róin qlle se o commercio ,do Brasil ainda in~

falltil e tillloralo, se con'ólll Lloju Hm eSLreito circulo,.(1 ,natureza 1110 pro
melte 11m gyro som limites: e sobro esl[\ consiLleraçào, além do exemplo
elo outros coJigos, entent\t:rào ser Llo SOll rigoroso de\'er ndopLnr os prin
círios geralmollte Ddll1iltidos 1105 codigos cOll1illercines conbeeillos, sem
todal'ia Jcixar de re~peilar os IIS05 meroantis brasileiro sempr.e €(ue este.
podessem ser conSerl'3(Jos sem olIell n dos gr<,ndcs prín 'irios alJ olulos,.
que constituem o direito commorcial commllm e universal.

« Na cO!lrdena~ão das lIlaterins, a oXl'mplo dos codigos eln Frnn~él, e
.elos Paizos-llaixos,o codigo commercial brasileirq, é dividido em Ires partes·:
primeiro do eomll1cl'l~io cm gertll i segundo, do cOll1ll1crcio maritimo; ler
.ceiro, dns quebras.

« A mnior parte dos nrtigos de todll o codigo. lem 11 sua fonte proxim~

nOs codigos do commercio mais I\otllveis.
c( Na primeira parle 1'01'50 ndmiltiuas algumas ui posições que llU"',",

menLõo a severidade dos outros codigos commcrciaes, relalivamellte á mn
üiculn do commercranlos. á exacçüo tia cscrirturaçiio commercial, e no
registro publico do commercio, Nem era po ive1 ser indlllgeflte, sondo
que da licença de commorciar .om habilitações dn 1'(llt(1 de CSCrirLIlrllÇ50
regulllr, e das fraudes prolegidns por litulos dolosos desconhecidos.. 10i\1
.."indo na commerC'io gra"issil110S c1amnos.

« O cornmercio l!lio póde illciepender dos correctores, e ngentes dd
,Jeilões, guarda-livros, caix.eiros. e l1lais propostos das Cnslls cOrllmcrciacs.;
.Irapichciros c ",dministrndorcs de casns de deposilos,contluclores ue geno
,1'os,e commissarios ~c lrtlllsporles : e sendo todos esL('s IIgentes auxilinr s
.00 commercio, pes ons em qllcm os commerciantes s50 obrigados 11 depo•
.siltlT iJ1J()ira cOllfi.llllçn, n50 podia o codigo deixar de ser rigoroso na
y)lrcscd.pÇii~ {los seus dev.eres, c na repressõo lIas suas omissúes culposas.e
,prcval'lçpçoes.

C( Er'11 geral, todos os corligos elo commerc.io, Iralan(Io lias COIl!rll(;{OS o
,obrigações merca!lti~, J,emellem-se lias codigos civi , limilando-se 11 cslll.
helecer as excepçõescomn1crei.3es. Nesla pnrte o cotligo cOlTImercial bra
.siil·iro, ütLendenJu 3 (lue..lls leis civis do impcria s50 pouco salisfllclorias,
.sobra a mntaria dos conlractP~3 c.á convenicncia de elar aos cornmer
rCia·llles normas que os dirijão nos s~us ílclos l11ercanti5, formlllou litulos
,completos de lodos os COlllraclos conhe<;itlos no commercio, slluslnll
f.ial)uo nclIes nào só as disposições peculiares do commercio, mas oló
·mesmo as que são communs ao direito civil c ao commercial.

« As questões sociaes tem siJo di putadas o fom, c muitas I'ezes de
{ciyi~a5 COll' pouco acerto por falta de legislaç50 atlg,uada : ó de cSJ1era.



..... 20'1 .-

qüe (lste grave incol1\'eniente, que tOflla\'D arriscadas as assocla~<jes cor'fF
merciaes, cesse parD sempre com as proriuenles disposições eSlabcletiLitls'
no titlllo dils compDnllias e aciedades commerciaes.

« A falta de meios de pouar obter-se conhecimento das lIypothccas dos
bens dota('s, oa celebração das sociedades, ou pelo menos das suas prin-'
ciraes condições, e de outros muilos Dclos, que cm commercio cônrém
scjiio conhecidos, era fonte de innuineravei frallues que lem ilrt'llinado
11 forluna oe muilas credores de boa fé. Para obstar a esle grare incon·
\'eniente, creou o cotligo um I't'gi tro publico do commercio, no qual O
commercia.nte é obrigado a inscrever uentro de curto prnso, todos os seus
/lclos qnc, elido ignorauo., pódem prejudic3l' il lerceiro : cteauu este rc"
gistrt>, só poucráõ ser prrjudicados pela fraude do~ devedores; os tredores
que forem omissos em o consultar.

« Sobretudo a materia das letras; inseria em diversos pontos illlpor
tnntes, em que são discordes DS legislaçõús uas prill'cijHJes nações com
mercines, mcroeeu nem podia deixar de merecei: a mais particular [lHen
çiio dos redactores do corligo. Este meia circulante, poderoso, qlle trans
porta os funllos COl11l11ercrues ás IJürtes mais longiuqui1s lfos dous mundo.s r
onde as flccessidades do commercio os requerem,niio padia ficar sujeilo a
inccrlellls. O aodigo colligio em systema, (u~o quanto eú te d'J cOlnmum'
accordo em todas as legislnções e usos commerciaes, fixou os pontos em
que siio discorL1es, e lluJitou o qne pareceu conveniente; .e é de esperar
que questões de semelhante naturezn, quanllo se apresentem, sejiío lleei
dÍdns com a promptidüo e justiça que o uireilo cambial prescreve, e á
boa fé mercantil exigem.

« As prescripções em commerc:io,devem ser curtas; convém de pectar
o commerciante na diligencia de cobrar os seus c.retlito , <rfim Je que
possa ser pontual no pagamento tios seus dehitos, Um titulo bom ueu
nido, de materia em grDm.le parte nova, redigido naqunlle pensamento,
fecua a parle primoruial do co'.ligo commercial.

« a pDrte segunda, acharãO-50 os reuactoros ligauos fi deveres maiS'
rcslrictos. As bases essenciaos do direilo maritimo,· dalão a sua origem
dos usos dos povos que primeiro conhecérão a na\'egação ; e dep-ois quo
o seculo de Luiz XLV os reuuzio a sy lema, a sua fumosa oruenança de
1G81tornou·se o codigo universal dO" direito commercial maritimo : e tão
respeitaveis enio as suas ui5posições, que incorporadas no codigo frallccz'
delle tem pass"do para outros. couigos, e ll'inua hoje governiio o mundo
cOlllmercial. Fom grD\'e erro fazer iunovações em principios,qlle tem eol'
si a essoncia da sua immutilbilitlaue e a Stll1 ção de lodos os codigos COffi
merciaes : admilliriiG pois os redactores fielmente 0"5 artigos que touos os
coJigos tem copiado daqu,ella fonte tão flurn, com 11's pequenas motlificlr'
ções reclamaclos pel11' experionc.ié\' de perto de dous se?ulos. Mas se ?stas'
base, bem quo posilivas,rem recebido a sancção de.rxlOmns commerCl()ús
nem por isso deixiio de notar-se altera~õ('s importDntes nas <.Iisp<}"ições·
qne uellas ded-uzirão como corollarios alguns codigos <.lo commel'cio. N:
r.c&pailO desla , os redaclores julgarão-se autorisados para preferir os a!'



'ligas q\:lU ~nlcnLlcrã6-scrcm mais confoH11c ao:; pi incinío' gerntmell'Íe
atlmillidos como exaclos, Qnc são sempre aquelles.qnc dimanüo da i1a111~

reza e fim dos conlraclos por uma dedução preri-a e necessnria. .
« Sobre esles p-rincipins fixou o codigo as epwlidadcs que derem ter as

embarca.;õcs .parll Serllft1 considcT.adns bnlsileiras : a IICCl' idauc <.lu seI'!
p-gislro, os ()~)(;umento de fine devem acompiHll\nr- e 11;]' vi(lgens, <I

rórma da ll1a.l~·icu la das tr:i pola~ões, e os direilB do ilYPolileclls I}ri v'ile,:
giudlls d0s que cóntl'ibnirem 'com o seu 1r(luiJlbo, mal 'ria 5, cm:ilOs, Ó
uin!leil\) pal:a conslrucçüc>, rr.pnflls Oll provi ócs das mesma embarc(l~ões.

« Os dire.itos e rcspon alJilidaul3 L!os armadores,·e llos cOlllparles d()~

navios, Lias me~tres e ua cquiplIgcm, farão icrualmenle fixados sobre o
m~sll1o" principios; c bem a'5sim as regras ÇPlC devem rC'gllln·r os onlJ'll
los de frclllmelllo, e 05 de dinlteiru a risce ou cambio maritimo.

« Ao clllrur!la Jisf;lrs,iu da malcria tlc segNro e de uI'aria , 05 redac
'tores rocnlÍrilu maios ue lima vez, abandonand lral.liIlhos feilos, e (lIlantt?
l,tlais apru-rllndilvJo a di .cu"ã(),m;ri' de confiurão da Sllíl obra. A Illaleria
de si é arida ('. nspinhosu; o por i'5u mesmo filIO se fflndil cm principio'
cerlos e ir1\'urii.lvci , maior é ii d·il'ficulUade qlle 50 of.'furocc 11a dedllcl.:ã0
tlús coro!iurios., pnra qlle estes se niio d'csvicrrt do principio.

« Augll1ellluvu 05 embnri.lços Lia retliJcç;IO o doloro:o exemplo uas COll1~

pald,ia Lie scguros de lu cõrlp., desgrilçildlllTIen'le sncrifi('udils (1UU i todas
pela illeS[ierienrin dos s "'uradores.,o I ela rranele manife ln de nllJilos dos
~cguraLios., e lllé por uecisúcs do lribunfie, pouco conformes uos \'or
~ladeiros princípios Ui.I natureza dos conlracto" p01' não serem esles bClrl
conl1eciuos e onconlrarem as decisões (undi.lmenlos conlradiclorios na lo"
~islação subsiuiurii1, I1'HlllUUUa observar pela carla ue I i de 18 elo Ag0S1o
de 176D .
. « Achúrão nnalmenle ·OS redaclores grande anxilio na precisão pralictl.
UO fOro ing~cz. e sobre esl:l illu lraeilo. e o que se encontra comperllliiluo
em oulros codigos, levanlónlO os lílulos ele .eguro e avarins, ql10 forlio
uperfuiçoado.s pelas luzes de lrc:> dos mais dislim:[lr jurisnM nllos desla
curte em conhccimentos lhcoricos, prnticos e comrnerciaes (J), que igual...
melJle .fizorilo corrccrões a OUITOS tilulos.

« A parte terceira' do coJigo comrnercilll., uedicacli.l á CllleDras, foi re
gida sol.>re '05 principias e Llisposiçõcs dos codigos do commcr 'io mais
acrct!ilaLlos, com as modiCtcaçõe:. ellllerllçõc 'que pllrecórúo exigir as nc
cessidades do paiz. .

« A impossil.>ilidaue de c'[remar por lIlllu mnneirn sorrurn o commer
ciullle fdllido de I.>oa fé, do funido fraudolenlo, fi.lz ii clirncnlundc da mil·
leria: adoplar ns regras ú este respeilo aumillidus nos coJigos crus priH~

'cipacs na~õcs commc.rcianles, pareceu o nleio de proceder COm maio-r
'ilcerlo, e para maior eguran~a da jllsli~a e da equidade, qne em corn
'Hlercio é sempre proleclora cla boa fó, commel!eu-se o conlJecimcnto düo

. 1) Os Sr3. COllS 'l1:ciro Diva!', c Ors. Caetano Albclto, c LOllzuda,



- 209-

ansas (las cl'wlHas n um lrílJun<il privillil'o, campo lo de membros ver..
sados na sr:iellcin pritlir.n mercantil, pares elos falJidos, e uos credores.
,Firlllou o codigo ° principio stlnccit\lIildo cm todos os codigos do eom
mercio, qlle o commer iante é con idcrlldo em estado ue fa\lencia desde
o !l1omcllto cm qllo res 11 os seus pagamenlos por falt" do fundos com quo
'os po.sa sll\i. fazor. Rle principio 6 vtlal, c delle nito póde prescindir-se.
i\lll5 quem dei·xaní de prevor as muillls quebras !'Jur, pelo melJOS nos pr·i
meiro lempos, elc\' m re ultar dQ 5ua rigorosa oxecuçiio?

C( Purn .all'ar deste pCI'igo, os C0mmcrcinolcs de uoa fé, e muito prin~

cipnlmenle "Cpl \lrs,que a~ quebras de !l1.í fé podem Ilrraslrar a um es~ado

-tle insolvenl'Ía ('au~al, o codigo, scgllindo o exemplo de nar,ões re peila
vcis, e as nosslls I is e co.lumes, inve lia os tribunnes uo eommercio do
podl'r C/ullsi di c icicHlario de conceuer mornlorias por limih1do -tempo aos
commerciantes qne po,lerem provar qlle a impossibilidade ue satisfazer de
prnll"ptl) as suas obrig"ç'õc ,-procede de aCt:id nles imprevistos,.ou de fOTÇIl

mnlOr, (' qlle lem meio de pO"':1111enlo, meJianle alguma ospera. Acausa
publica inlE'ressn na atlop~fio desta meuitltl, de €Jue as n(1,~ões adianlada.s
no commercio tem lirlluo reconheciuas vanlllgens..

-« Taas são, onhor, os principios gerues so'b-re qne foi elaborado a
cotligo commcrcial do imporio tio Brasil, que hoje COmeçi\ a ~r execução.

« Chamllr o commer 'io a pureza dos principias, lo"antal-o da de"'ra
-unçiio cm que fi fallll tio legi 'Iação lllJqunrlll, a ignorancia de uos, e a des.
moralisllção de outros o fez callir, o collo(;al-o na posir,ãO de honra, con
siJernçiio e credito, sem a qUlll não póue ser lllil a si·nem 1l0'E~tado, é a
-espirita que o dicloll, O pensamenlo clue domina, e so revela e,m todas as
suas disposições. .

C( elle encontrará O commeréiante menos inuslrauo preceitos, e alé
conselhos o milximas que o clirij;io na sua "iull commercial ; o que fôr no
hon fé, c1e[eza contra as 'nsidins tfn fraude, e os qllO por aconteéimentos
imprevistos vierem a fali ir, protecçito plllcrna\ na ·sua desgra~a.

« Eslá dudo, Senhor, O primeiro passo 'poro a restauraçiío do commer
cio; mos·as melhores leis nuo remec1eiffo Illillrs senão s50 bem executadas.;
os beneficias que clevem esperar-se uo .codigo cornmcrcial estão depen
dentes ue sua e:H'cllção,

« ~Juitas difficlllllldes;grrwes inconvenierrtes,mesmo se 'hiio ue ao princi,.
-pio encontror ·na pratioa, inevitaveis na execução ele todlls as leis novas, e
'muito mais cm u(na 'Ião vilsta e tão complexil, se um aprofundado e.ludo
de todas os stlas ·partes. muita prndencia e boas intell~ões ele flcertar não
í,resiairem a sua execução. FelizmE'nte dous bem desenvBlI'iL!os regulll
'menlos do governo ue V. 1\1. Imperial, 'Iem já aplanado as maiores diC
ficuldades; a experiencia c o tempo, e novas providencias legislativas 0
,execulivas saberáõ remover as outra.s.

« Aos tribu'naes do rommercio pl'incipíXlmellle ~ncum'be dar o e-xemp'lo
da verdac!eira intelligencia do codi,.,o commercial, do inteireza c de pru
·dencia: sejiio elles fiscoes da sua boa execução, discretos, conciliadores
,e justos, desempenhem com lealdado, conslancía o firmeza a!! altas allri·

2.7
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LLJiçõcs, quo o codigo e o Mu regulamMlo lhos confiárúo, pun~ú 11 fl'BuJe,
c protej50 a boa fé; e o cocligo commercial produzirá os boneflcios, que
dolle süo de esperar.

« E a V. 1\1. Imperial, Senhor, se abre hoje um novo campo de gloria'!
V. M, Imperial, dignando-se de honrar com a sua soborana presen~a u
'insl3l1açào.c1o tribunal do commercio Ja capital do imporio, dá uma provu
nüo equivoca do apreço em que tem o' commercio, onslilua se V. 1.
lmpel'ial seu protector,-com a ccnslnncia e firmeza que o caracterisa, o o
commerciu prosperará. O commercio não requer pri,'jlcgios, mas, e pril1'
cipalmeule o pequeno commercio, redama actos de justiça que modiu·
quem instituir:ões que empecem o seu melhoramenlo,

« Honre V. uI. Imperial os commerciuntcs probos, acolha CÔ01 henig
·iJiuado os funccionllrios qu~ bem servirem ao commer ia, não tolere que
so assentem nas cadeiras da justiça commerci·al, magi-trados que as des
'honrem, e as transacções commel'ciaes repou áráõ tlcbaixo da egide da
')Joa fé, e da garantia de tribunaes e juizes esclarecidos e honesto, o es·
candulo revoltante llas quebras fraudulentos ces-orá de existir, o commer
'cio tomará nova direcção, e elevando- e a 1\ltura que a n,fllJreza lh~ tem
deslinado, C6.'l'n a força de seu poJeI' uugmentará a ror~a do poder, gloria
c esplendor do tbrono imperial. I

« A riqueza commercial fecundará a agricultura, a inuu trill, as o-tes,
e as sciencias, augmentará a população e a civilisa~ào, e inl1t1illt!o em
todos os interesses, levará um bem estar a touns as c!(1sses. g o Brasi
leiros todos, Senhor, bemuirào O nome queriuo d011llgtlstn bf'll1feiIO', 'lue,
ao mesmo tempo que com mão forte souho consolidar ii 01'111'11 S\\Cilll, se
empenbou com sulicitude paternal, em crear-lhes os meios til) lima pro 
peric.laue permanente, o que faz eonsistir a sua felicidade na fclicidudo
dos seus subdito .

( Taes m(lnumentos de gloria, Seuhor, são mui" solidns que (s bronzes
.e os mnrmores, o tempo não os consome, ,·j\'em II durllçào do.. eculos,»

O tribunal de commercio de segunda instancia é un1it anomalia, n50
estando as praças do Brasil prcparlldas para uma tal instiluiçlill, porque
êxige profundos conl1ecirnentos nos negociante~, que fizerem pllrle dos
trilJunaes; indo por.isso conlra a letra da constitui~iio do imperio. que
só reconhece as reloções,como tri!Junaes de segunda instllncia, Com'eria
pois,que o tribunal do commerdo conhecesse das rausas em primeira ins
tancia, como um jUI'Y, que a constituição do imperio recommenda nas
causas ci\'eis. O erro de taes lribunaes, facilmente poderia ser remediado
pelas relações compostas dejur.Les letrados, o praticos, e l.ão leigos, como
recommendn o codigo do commercio.

No entanto o processo estabelecido, para as' causas commercínos, niio é
máo scnuo abreviado,e dando as parles lodos os mcic,s da defeza,que s50
indispensa\'ois, e cs recursos de que não de'ycm ser privados; porém a

,facu ldadc,que se dá ao presidente do tribunal uo commorcio par" dccidir
por si só, os aggravos, tem inconvoniellles, porquo n'uma decisão do
um s6, nUo póde constiluir e considerar-50 como uma decisão daua por U111



..- 2.i I -

rilJllnnl colJerlil'o, ]c scgund.a ins\ancia, composto de magislfildos o.pc"
rill1clltarlos.

O colligo do rommrfcio lJra ileiro composto de uma enormidade de
Ilrligos, nfifl prehellchc as necessidades pu bl icas, porque as demnndns, longe
<lo dimilluirem, (em crcscic1o,e por sua compliclll,;'iiO s50 igulles a- causas
cil'ei_, o crimes.

A o.' -"Ul .la Tor.· c ESllada é .nCl·eseentacla, scn~lo
4» IU'iucillC l'egcntc o g.'ãO·Dlc.~'e .Iella..

ordem da TorrceE_parla,crcada por D.João V,c renorada por decreto
(101:3 de jlaill, para contemplar c remunerar a 1C[l1da,le e serl'iços relen\l1tcs,
aos que til'crão a fortunll de emigrar com Il familia real para o Drasil,t'oi re
for~atl,1 pelo lll\'aró de2!) do ol'embro (1) pelo qllal d 'termina S. A. nea1,
que a Ordem entro outrus cOllséls,torá cllc por grão moslre. Serào grão-cruz
com III ()l](.! ado r-mór o prillcipe da Heira, rrrã.0-cruz clll'alleiro o infante D.
Miguel; grão·cruz ulfcros o infa\lle de HespanlJa D. Pedro Carlos; o que
para o futuro serflo sempre grilo-mestres desla Ordem, os reis de Porlu
gol; e grilo-cruLs os \1I'illcipes o illfunles, sendo commendador-mór o
.successor p~esul1 ptil'o da corô,l; c.Ial'eiro, o mais \'elho eros inranle~, c
nlfcres,n qllO se lhe eguir.

A ordem da Torre c Espnrla terá mais doze grfio cruzes, sendo seis
erl'ecti I'OS,O seis uOllorarios,o qLI Res \hISSIJ1'ÚÕ por antiguidade á cITecLi I'OS,
pela morte do algum (lelle .' sendo nomeados para essa dignidade pes}oa
da mais elevada posi~llo social, e a CJuem já compelisse o tratamento de
cxcellencill ; c caso a pessoa lião o tenha, pelo facLo da l1omeaçilo d
grão-cruz, lhe ficará pertencendo o lralamenlo de oxcellcncia. Que íl dig
nidade de grão-cruz serú diHln aquelle, que mais se liver a'(antiljndo no
1'enl ser\'i~.o, p r ncções de alLa ,'alia, na milicia de lerra, 011 mar, na car
reira polilica,/) civil, f1clln.do reservodo ao real ftrhitrio ílvllliar a qualidade
do serviço,que 1I1C1'eeou esta honrosa recompensa. Tem oito commenrln
dores eíToctil'os; e os honorario serho os qlle a corua CJuizer nOll1eJr, o
e los iriio la SAneio a elTcctivos o serão IlS commenclas cOllrcrida~,por I'!l
liosos ser\'i~os militares,e polilicos.

Os cavall0iros desta Ordem sorão pessoas ele merecimenl05, e emprega
dos no real sorviço; ncm serú licito tl alguem premeado com a I'onora da.
On.!em, renunciar cm oulro. O seis primeiro', le60 uma tença do cem
mil réis ; sendo a in ignill desla Jrdom tuna chapa de ouro ,"cdonda, que
lerá de um lado a real efligie de S. A. Beal o príncipe regente D. João
Carlos, c 110 "erso uma espacla, com a legendll, r'al01" e Lealdade: para
os simples c8valleiro5, o para os cõmmendadores,e grITo cruze.s, lerá tema
torre no cimo deI/a, e püdcrão na C/lSacll,\Jsar da chapll, rm que tenhiio a
espada, a lorrc,e a legenda. Determina a lei,quo as medalhas serão pel -

W Yid e a Collecgão ele Leü. tom. ~/



entes P()I' fila azul; e os gl ~o-cru7..es, Ir:íriio II lI' cima l.hl casacn, ou fal't1'a',.
bandas da mesma côr ilzul"e um colar (ormado de espadas, e forres sobre'
ellas, nos dias de cÔrte,c ue grande gala. Que se Il1lj/io üe eslabolecer sei.;;
eOll1mendas, para os seis grão-cruzes effecli \os, aS tI uaes cuu islüüO cm
uma uoo~iio de Juas leguas de raiz, ou quatro quaurauas ue teITus, C oilo
comrnondas' de legoa e lIleia ue raiz, ou uUüs e um quarlo quool'lldas, lI'Jra
os cOFl'Hnemladores ..

ts(as COll1mellUaS cOll;;1.iÍrÜo de lerrenos i'ncullos o tlcsapl'o\'citados, e
nbsolulamenle por cultiv:lI'; 'o em que ninguem tCIII'la domínio, pusse, ou
prelen~ão: 0S commenuudores, us IIl/JIldáriio cullivur,c urarar Ulna pnrlc'f

(ullo em scu pw\'eilo, e por 1l1Orle de qualquer uolle's, pu 'árão no csrado
cm que esti\'ererll,parll aquelle,iI qucm S. A. Heal delerrllilJur.

Esla promessa embora assignadu pela mão rcul, niio se cumprio, O (fim
deu motivO'ao vrce-ll'\mir:lllteSíurley Smilh, e n toro SII'UlJgrort, que huvião
sido cOllfemplauos, cum a gráo-c.-uz, bem como os eom'l1lalluanles e orficiaes
da esquadra inglezél, quo igualmcnle haviiiosiuo condl'cul'lIdos, ii fazerem
muita l~ulha pdas !erros, c ~e\"árfiO' as suas rcelulml~õe. ao caracter
diplomolito.

A lei,quc cro sitU integra póJe scr consultal1" na eoll c~,'ioõas leis, durá
no leilor mais IlIz u inslruc~üu soiJre u,crcaçüo c regaliiJs ua ordcm tia Turre
f: Espllda,LealdiJdo, e ~Ierilo,ucrescenllldj\ IIU 1\ io de Jal'lCiro, paro p01 poluar
a tronsl'crcncia UU côr~e porlugt:leza L10r& o lhilsil.

Ol';gcm (Ia i)ovoa~ão, e fUl)(la~o da. eida.le .Ie .!§
bastião do Rio "tle.Janeb·o,e (te suas .' UlIS, até o a.nno
de :lSG2. - illegaignoll1 'elu ao Rio de J!'aneil.'&
em :l.35li.

r'afa segui'rmos com onlem a I\i'sloria das run's du cidade 110 Rio Jle
Jonciro, alé a chegada da corlu porlugllezu em 1808, o Jabi ulé' o anno
tIo 1862, 1I0S é necossario IrUlIslorl1or li oal -m chrollologica do 1I0SS0 tra
balho, C' remontarmO-lIos li ori'gell1 da fundnçüo tia cidade por Estacio üe
Sá, conlinuada por MenJ-o ou ~Iem do á, e SiJlvauor Ccrr(}a do Sá.
Por Ioda a Eurupa vagando a nolicia do evenlo feliz de Ped ro Alva res Cabral,
ua Jescoberla do Brasil,e ele ser esle paiz mui rleo de prouuclos naluraes f

c ele incolculavel exlflnsão, mOI'eu á que eitJcoonlu e cinco annos uerois,o
lllrniranlc3 frllncezColigny mandasse U cllvalleiro Nicolilll Duraml de Villeglli
gnoll estabelecer um,1 eoloniiJ de cnivinisl,l,O qllal siJllirnlo Ue Frallçn,llo co
tne~,o do nnno de 1555, rlleglJu li Cabo-Frio,com bllll vingam, OIlUd uesNh
barco II com tiS seus. Os TlImo)'os Iiubiltluorcs ul'sde o rio ela ParalJyba do
Sul,alé além da illa do Paraly, recebêrüo os Fr311cuzes COrtl muilo llgllsa
1h,), porquo tleseja"ão, ter ullxilillre! á Laler os Portuguczes- da "illa clo
SanlOli;, e de S. Yicenle,com quem esluvilo inirnizados.

Villegaignou, homem ílsluLo,e inlelligentc, observando o paiz, c infor
mando-se " rC1'peito da 1l3turl'za tlo c1ilTIu,e pl'oduc~ões naluracs, entendeu
v9lLar á I'rüll~i1, ~não só ti JUl' rarle, como rcfor~ar-se tle genle, c rou'
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l'li(;úe ,por ler ue se rcr cntrc I1ma mulLidiio ik selrngClIs,scm fcí,llcm r.o~

tumes; e porlnlllo,ll[lrf1\'citantlo as boas illlençõüs tios TnflloJos,l!Jes diss9.
que conlas 1Il com elld, por'ln que 1150 lenuu n força I lCl'essnrja , \lara
vencer aos seu,:; inillligos Porluguczes, "01[0\'1l á FralJça n buscar refurço,
II que ell1 brove vo!laria,parll os i'jndar lia villrrança.

Q' lndios levauos los odios, que rotavlio aos f'orlurruezes, c da aITlIbi
lidlluO dus .Frilllcezes, (lcrec1ilárão nas promessas de Villegaignon, c esla
r)elecÔnio COlO elle ullIa allianç.a segura; cncuerlio lhe os navios uo pro
duclos UO p(liz, prir,lciflillrn nle de páo Brasil, e parlio para a li'nlnça,scguro
tio vollar,e cumrl'lr t'om a sua pulavril, demorando-se pouco,

'olda lo illeo-ai"'uoll no luesmo nnno de :l.iiú3 ao Rio
dc allcia·o. '

V'illo'O'aignon dill1JO wlIla ao govcrno francez tio que líuha vi to, e d
qne trazia tlo Brasil, reforçou-se ue gonle,e mUllições, bem como de mars
f1avios, rllrlio para o nra~il, c tocou no mosmo POlllo,onde confirmou aos:
ludios aSila OdeliJ:IJ.ete anxilio que Irazia;tlalJi seguiBdo mais para o su~,

entrou IIU bahia do nio de Januiro.cm l'oyemj}rotlo mesmo ann.o ue 1555-,
e llil ilha dwma'la tias Palmeiras desembarcou, c congtruio com arte Ilma

forla!cza,qlle ain ti hllj eUnSeTl'a por memuria Onomo de Villegaiõllon,e
onde fez o seu ponlo do dOlllinuçüo,emprcg(ll1do lodosos esfurços de manler
a allianl;a com 05 Tumoj'os, e ao mesmo lempu os meios- de os ci,'ilisar.
Villegaignon estava já <.I qualro annos de posso tio [lia de Juneiro, e com
seus alliad s COII lruindo novas forlilicações, infeslandO' as coslas',o mares
do sul, quando 1\,i <.Ivi-auo lendu de Sá,pelo govel'lJauur ue S, 'icl'IlIt',
o qual parlicipando <.I côrte porlugueza para acuuir CLlm o romctlio, infoF
Illalldo,rjllO dus le o ann de 1555, os Frt1nceze,:;, se tinhào apossado da
Lllllia do Uio de Janoiro, os quaes eslando de amiwde com os Iwluraes tio
paiz, grandes males prognoslicavão,ao novo uominio da corua dePorlugal.

A côa'tc de Po.·tu;;al DiamIou bota.' pa~'a fÓl'a do Rio
de ..Jancit·o o~ •rnnceze,s l~ela nu·hnei.·a "ez.

As noticins recehitlas do llrasil eS(:I\'50 dalldo muilo cuiuull0 n côrte c1e
Lisboa, e tanto mais,qlle llüvia falleciJo cl·rd D. João III,'m 11 de Junho
de 155í, e lhe succedido 110 throno na tema idatle de 3 annos,seu filúo
D, Sebasliõo. Sua al'ó D, CilllJilrinü ue Au lrin,por acordo geral governava
o reino como n.lgenlo,e rculliouo o seu conselho de Estauo,mallClou expedir
1.Itna armada, composla de duas llÚOS, ue nove galés, sob o commando de
Bül'lbolomeu tle Vascollcellos,envialldo toda a armauü ao governador geral
~Ientlo de Sá (3° da Bahia) para ir elle em pe3soa expulsar os Franco
zes, o ordtwanc1o ao cornrnantlnnlc da annadll, que acompanhasse a
:Mendo de Sá, parll o Rio de Janeiro.

Chegando á Uabia BartuoJomcu de Vasconcellos ú 30 de _~orembro,e en 4
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i1'eganJo os ordens 00 govorna1lor g,eral} comLilláriio cm sabir flnrJllnlla ci:
daue u 1() de Janeiro lle 1560,e fazendo-se ue véla para o sul,cuogúrão com
feliz viagem no Hio de Janeiro,e donde sem demora foz seguir um lIavio !,ara
:-l. Vicente (em Santos) com o fim de se Ilte I11i1Bdar com hrovidade um hor
gilntim com Illais 1I1'lilltélria,e lropa (lisciplill1\lla. I Iluuida II for~lI, ill\'l'slio
11 barra do Rio de Janeiro lIu uia 2 L deFeveroiro,com a inlonçiltl do 011 tI'<l l'

Jogo em lto li/idades; o que niio I\colllecêo; porém cOllslnndo-lbe,que dUII
Iro di! cn5cnua ou balJill l cslll-Va umullúo frnllcc7./I,a mallJou 101 ar pcl,t galé
E::aurtl .
• O;; Pu luguezes,csllll~O denlro da barrll,nbson'iÍrüo,que Villegaigllon se
conson'ava prolegiull por uma formidavel forlolezlJ,e bem "llUrneci la IIlé:n
(la imporlanle pqsiçiio ; e enlão cu iuárào om tomar providellcia ; e nnles
110 enlrarem em couUiclo os commanJé,lllles das náos O mais chcfus, peuiriin
110 gov 'rnador ~Iendo de Sá, que primeiro que ludo, malldils~c illlimar II

Yillegaigonn, para nbundul1ar ti suu usurpação, por lue uiio perlencer, c
110m ao sou governo, e tendo-se cm resposla palavras il1sulluo. us, enlào
acesos O' 1-mimos por llio descortez e soberba re,p03l:1, Sem dljmora inl'CS
{irão subre a ilha dos Pêllinas, ol1de cslara. c(lnslruil1o O forle, e soh um
Yivissimo fogo, q\JO della jogul'a's(lbre as embarc:l\ólJS porlllgullzn', eon
sC'guiriio, com muilo esror~o, ganhar (\ lerra,c conslruir nclla uma ha{erin,
("om o fim ue pelejar com u fortificação fruncezll, o que CO:1 eauiu d raulo
110us dias, e duas lloiles conseculil'ils, o \'endo pela má p Sifi50 cm que
l'Slill'll, que ns balas joglldns niio oO'ellrJião n inillligo, cUlll1ilUO o general
'Mendo de Sá, no csror~(), c véllenlia dos sells soldauo:>, OIllproho.ltle o n:·
salto, fingindo uma relirada CO!11'O fuvor da noile; d·} r'penlo, o fi pc'to cles
tOLerlo, 110 dia sexla-feira 15 de Março de 1560,tómarãu a forlaleza/por UI11

esforço inaudito, fazondo '1I1C o inimigo fuja cm scus o caleres I~recipitil

damcnte, amparados poln cscul'iJão da noile, salvando-se cm C'lIlO:I~

élCJuellIJs, CJue não morrcriío aos,golpe3 das arma, 011 de I'Q\\rem no ar/
como acollloceu e. 30 Francczcs, por occasiiio du illcondio oa casu da pol
\ora, na arcão do COll1Lalb,
. Derrota l~s assim os ininligos-, c cxpu130s da Lahia do Rio de Janeiro,
Mendo de Sá, malldo~ dizer uma ~]issa,com .olomlle Te-Deu,m,cm acção
(le graçils, sondo a primeira, qllo se disse no lHo do JílOeiro, O ao me mo
t-cm po lomou posse da enseiada; porém lendo cm vHa povoal·a t1e Porlu
guezes, niio o pôde fU'ler, p(lr 1150 ~er gente sufOcienle, c rcceiar enfra"
l]uecer o ESlado; o enWo mandQu demqlir a forlaleza c recolher as arma,
c Ludo o mai ,que o inimigo deixou: e os Indios que esçapárào, pedindo
pazes l\ Mendo de Sá, Ih'a concedeu com i,lS condiçües seguinles (I) :

1" Que não comel'ião Ca1'l1,e fHlmana, nem fo,l'iM guerra algtlJlna aos
(Hlf ros 81"asis" sem ap?'ovação do g'ovCl'~u~dor, .

2" Que $13 jl,nlal'ião' em aldcas' grandes, onde 'tivessem COI~ modo po
tifico, let'a'lltassem i!J1"efas, e casas aos Pad1'cs da Companhia, qu-e vÍL'il'iãq
enf re eltes, e ensinar ião a doutrina da Fé aos que se qui::essem converter.

(.t) C~ronicn de D. Sebaslião pago 169 edicç.ilo ele 1i3) por n, IIlnnoel de I\rcne~es:
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CúllduiJu a gl1errn,~IcnLlo de Sá, parlio com loua a Sua gellle para . \ I

celltl', unue CIH'gOll a:31 úe Março, e depois de percorrer as. povoações do
sul, \'oltIJu, pnrn a cidade du Bahia, ollde. foi recebiúo em lriumllho

~Icndo de Sá, antes tio sauir de S. Vicenle, mandou para Lisboa uni
nnvio com a noticia da vicloria,l"Jlle ganhol1 aos Frllncl'zes e Tamoyos;eI
pulsando·os ua bal\Í.a do Rio de Janeiro, e a sua cnrla e cripta ara. D.
Calharina, de S. Vicente, õ datada de 16 de UfJ!lO de'1560, (lue se exprimi
(I sim:

\( Sellhor.- armnua I1l1e V. Alleza mantlolJ para o Rio ue. Janeiro,
dlCgou a Rübia o derradeiro dia de Novembro: Illnlo C1ue me o capil50
mór Bail!lolorneu de Vasconcellos t1eu ns cartns de V.Alteza, prnli(\llei com

·olle, com os mais cnpilães, o gente da terrn,o que se faria se fosse mai
serviço do ·V. Alteza: a todos pllreceu, que o melhor era ir commeller a
forlaleui; porque o IIndnr pela costa era ga lar o tempo, e monção em
cousa muita incerta. Eu me fiz logo prestes o melhor f1I1C pude, que foi
o peior,l'jlle um gOI'ernador podia ir, c p:lrli 11 uesnseis dias de .Janeiro da
Bulira, e cheguei 00 [ ia de Jilneiro a vinte e um dias uo mez de Fevc
reiro, e om chegando soube l'jue eslava 'J01a nÃo pelo Bio denlro do 1'0

prio Ionsseor de VilllO'anhão, que lho mandei tomar pela galé Ezaura,
que V. Alteza cú lemo Quando o capitão-mór, e os mais da armada virão
a fortuleza, a aspereza Llo sitio, a muil:! artilharia e gente que tinha, a
todos pareceu, que todo o trabalho era <!e!Jaldl', e como prudentes arre
ceiaviio do commC'lIer r.ollsa lfio forle, com tiío pouca gente. I\eqllerêriío'me
(lue lhos escreve. se jllilTleiro um" curta, e os aLimoest'lsso que deixassem
a terra,pois rl'l:l do V. Altl::zl1. Eu lhes escrevi, o me responderão sobeTba·
menle. Prouve a Nosso Senhor, que nos determinamos ue a comba.ler, o
II combatemos por mar, o por todas as partes, uma sexla-feira quinze
dias do ~Iarço, o nnqll~1I0 dia rn(rllmos o ilhu onde fi fortaleza eslava posta,
e todo a.quelle diil e o outro pl'llejilll1os sem descançar 'de dia nem ue
noite, üté que Nosso Senhor foi servido ue li- entrarmos com milita I'ictorill,
e morte dos contrario., e dos nossos poucos; o se esta victoria mo niíÇ>
locára tanto podera affirrnar a V. AlLezn, que ba muitos nnnos que srniío
foz outra tnl entre christàos. Porque suppo to que vi muito, c li menos
tl mim rol) pa roce que senão via outra fOltaleza ttio forte no mundo. flavia
nella setenla e qUlltro Francezes ao tempo que negociei, e 1l1guI1s escravos,
depois enlrárào mais tle qUflrcota <los d'~ náo, e outros que andal'ão em
torra, e havia muito roais de mil homens dos dO.G ntio da terra, tudo
gente es olhida o tão bons espingardeiros, corno os Francezes, e nós se
riamos cento e vinto bomens Portuguezes,e cento e quarenla tios do Gen
tio, os mais de armados, e com panca vontade de'P0lejar, a armada tl'lu.ia
desoito soldados moços, que nllnca viriio pelrjar.

« A obra foi do Senhor, que não quiz qlle se nesla terra plantnsse
gante de t50 mãos 7.e10s o pensamentos. Er50 Lutheros e Call'inos o seu
exer 'il'Ío é fazer guerra aos c!lrist5os,e dau'05 a comer a Gentio como tinbúo
feito pouoo lempo havia em ". Vicenle: O,lon5sool' do Vilnganhão ha\'i3.
oito ou nove mezes se partira para França, com <letel\mina~ão do trazer
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ogMle e núos pnra ir e~pcrnr ns ]0 ". Altezn,rjlJe \'.rm tla~In(lia,e ueslt.uit,
ou tomar touas estns capitanins, e fazer-se 11m grando senhor.

'( relo qno parece muito serviço de V. Altezn mandar povoélr esle Rio
(10 Janeiro, paro sogurança de touo o Drn íl,e rios OIlUO. m1Íos pensam 11

los, porqllo se os Francezes o t~rniio a povonr,hei medo,qlle S('jn verdado
o que o \ ilngnnhão dizin, que todo O .poder de UcsplIllha nem do Griio
Turco o pOllcrá tumnr. Elle lel'a muito t.liO'orente ordem com o GCl1lio. dQ
que nós levnmos; é libol'al em extremo com e1l05,e faz lhes muitu jll liça, e
força os Frilncezes por clIlpas sem pl'l)cessos, com i-lo é muito dos seus,
U IIm1Jdo do Gelltio: mond1J-os en. inar n todo o genero tio omeios, e de
[lrmas, ojulln·os nas suas guerras, o Gelltio é muito.e dos mais vulenres
da eosta~ em pouco tempo se póde fozer muito fort[',

(( ror outra via escrevi a V. Alt0za do estado da terrn, e uo que foi no
Peroa~ú, o qlle peço agora a V. Alteza é,qlle me manue ir, pUHjUejú sou
'Vlli'llO,e sei que não sou pnra esta terrn. Devo milito, porqno gucrras nào
.so qncrom com misO-ria, e poruer-mc-hei se mais ciÍ estiver. Nosso Se(]ho~

,11 vida e eslauo real de V. Alteza Decrescente. De S. Vicente a dcsoscis dias
,uo mez de Junho tio 15üO.-lllem de Sá. »

"Os Ir.·allcezes to.'uUo ao Illio de .Janeiro ql,lü.t.·o annoSl
tlel)ois tIa dea"'ota tle Vinegaign~m.

TIavcllllo tleeorritlo o espnço ue quatro nnn03, depois tia expnlsiio de
'Villegaignon,o sna gente, tornúrào os France7.es a apoderar-se da bahia de
'Rio de Janeiro, o sempre em perfeitfl harmonia com os Tamoyos, empre
g1Jndo esforços á allgmontDr os seus estllbelccimcn'tos, como de fortinca
rem-se, e sendo instruido o governo metropolitano, sob o rrg~l1eia do
cardeal, por .avisos que mnnuou o governador-gornl fenuo de Sá, e
confirmouos por cal'tlls UOS Jesuitas Manoel ua Nobrega, e José Anchielll,
'que insisli50 no expulsão dos Francezes. e ao mesmo tempo podiiio,que se
mandasse povoar iJ bahia do !lia de Janeiro, excollonte ponto ue domina
çã'o portugucza, e sendo lembrado em Lisboa 'Estacio de Si, como O mais
con ven jente para cstt\.gloriosa .ompreza., o guàl sob as ordens e direcção de
seu tio Mendo ue Sá, governauol'-geral do Estado 00 Brasil, se incumbisse
(le lançar para fóra os invasores Francezos, e ao mesmo tempo se encarre
'gasse de povoar o R.io de Janeiro, á impeuir a vioda de novos àventureiros..
:fazcnuo pazes com os naturaes,e para isso se lhe deu o seguinte regimento:

'Que fosse demandar a barra do Rio de Janeiro, e cnt1'asse nella ao som
,âe guc'rra, e observasse alli as dúposições e conselhos do inimigo, e se
,at!'hasse occosião, que promeUesse esperança de victoria, procurasse tí1'al'
lO inimigo ao ma1' alto, e ahi rompesse com elle, fazendo semlJ1'e por con
.servar as pazes com os lndíos Tamoyos, e que não obrasse i1npn~dencias

,tomando sempre conselllos com o patb-e Nobrega, como homem experi.
mentado, .

Com cm~i(o, preparada a expediçãu, composta uo ti uns náos bem. tri,po-o



llnaas e gente surGeielilc, silhin de Ligboa rem prrnclplOS de Janeiro,ae
1"565, e chegou a Bahio rm Fevereiro do mesmo anno, trazendo oruens
para que seu rio Mendo de Sá, lhes fornecesse lodo o auxilio que puJesse>,
,no que foi plenamente sa.tisfeitl),.e a armada reforçada com mais navios,0
genle, fez-se de vela par.a o l\io de Janeiro.,e surgin-do.ua barríl.,sem domora
expedia 11m aviso á S. V.icenle, á chamar o padre Nobrega, ,e prosegui(,)
a explorar :l cosll1. ManJando uma lancha a lerra em bllSCIl de agua, esta
lhe Irouxe um FI'ancez, que agarrál'llO, e uo qual se informárão sobre o
estarlo presenle llas I'orçns inimigas; c cerlo Estacio tio S:í do lmll) o qno
deseja va snuer, enca!lli nhou-se para a barra do .Rio de.,Janeiro, onde entroll
em sabbado tle Alloluia,no mez de _. bril do mesmo anno de L565, c rllll~

deoll não muito distanle da ilhn Jas Palma.;., onde eslú ii forlaleza lle Vil·
legaignon ; e reconhecendo o estauo das forlificações, ,nã.O.se quiz al'~nl!l'

ral' em um conlliclo, do q'Hll n5.o podia prevar os resultados..
Sonbe logo que os Tamoyos eslavüo em guerra com 05 Portllguezcs, 6'

guesecerlificolJ pelas manifeslílções'uesses selvagens,pois linhn presenciadg
os Tamoyos em canÔas.tcrem vindo sobre o escaler,qlle foi fil'l.el' ugu8tla,e
lerem fl'echadoa CJu/llru marinheiros. Um Intlio gue foi aga,rrado.uisse,que
os nnturaos do S. Vicente estavão em guerra com os .Pnrtllgllozes duUi, c
então E tacio de 84, não tenJo embarcal;ões miudas, chamou os seus o(G·
<;iaes a conselho., e resolveu-se a panir para S. 'icenl , com o fim de en·
grassar as SUllS forças, c d9 faclo dirigindu-se para aUi, em pouco dias
chegol~, e conheceu ler siuo enganado pelo Tomoyo, porrluanto Cunham·
beba, com ·lorla a sua nação, vh:ião eTn pa7.., e do amizade co~ os Porl~l.

guezes, e er5.o inimigos ~os Tamnyos.do Rio do}nneiro.
Apeznr d;J.S dissllnções gue algnns empregarão em S. Nieenlc; pela difli~

cul~ade ua victoria~ em visla da desigualuaúe das forças que pOSSuiA o ini
migo,niio unsanimou f;slociu de S~, pnr;lqr -um coração Lle tempera forle, (}
.antes cuidou em reunir gente, munições e embarcações, prestando-se para
.esle fim com muilo prazer os moradores de Santos,c S. Vicenle; e emquanto
gava suas ordens, o tomava proviJencias, mandou pedir soccono a cani.-
·tll/lip lo E~pil:ito S11nlo. .

Belchior ele ,"zel'eclo é eneal'I'e~ado de b' ao ESltil'lt
Santo ela. busca ele gente e en.bal·ca~ões.

-EslaGio de Sá querendo·ir seguro combaler Oinin1igo, fluranle o lemp~

que esteve em S. Yicentf', nomeou a Belchior de Azercdo, capilão da galé
s., Tltiago, para nclla'ir II acção do Rio de Janeiro, e depois lendo neces
sidade de mandar um-homem de oonfiança a eapitanilJ. .do -E p~rito·S"nlo.

fêl-o passa r .para p berganlirn Sartta Çlql'a .comp provedor qpe ~r.a
tla fazenda real,. juntar.os navios e GonÔas que pudesse, ·bem,como lrOra e
munições, á virem para o Rio de Janeiro concorrer 'para fi expulsão t10s
;Rrancezes,e funda~ão da cidade, tom~nLlo ell~ o poslo de.capiláo-mO,l' Mil
.i\~mada que forml;\sse.
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Calho ora BolcLior de Azoreuo, homem Lonrado, o ue n50 desmenií,lo'
merecimento, Mel1l10 <1e Sá o havia nomeado muito tempo antes, prol'edof
da fazenda real, da capitaniél'do Espirito Santo, e por isso craclle o mais
proprio c rOllvenicll[e,. para essa honro il missão. Belchiur de A.zeredo
obcde onuo as ordens <10 capitão-mór Esracio de Sá, seguia para a capita
nia 110 ]~spirjto Santo, a pÔr em prulica o que se lhe havia incumbillo,

C.u-acte,l· (listincto (te Beldliol' (te l\.zerc(lo.

J\Iellllo de Sá sc acllaYa cm S. Salvador, cuíJando Jo augmonto Ja Ca
pitania, e informado do lastimoso cstaJo cm que estava a capitania do'
E pirito Santo, não poJendo comparecer em pes'oa, mlll1dou uma expe
t1i~ão,trazendo na frenle seu filho Fernão de Sá,e es[a entrou om conOicto
com os Tupiuiquins, rosultando na lu[a a morle de Fornão de á, no uia
22 rle Maio de 1558.

Vasco Fernandes CuuljnllO, não podendo em vi ta de grandes contrarie...
dades, sustentar-se por mais tempo lla sua colonia, o'crevou a lendo de
Sá no mesmo dia da morte de seu filho (a 22 dc Maib do anilo acim' me
morado) dizendo-lhe,que eslovlI muito cansado e velllo,nüo podia aguentar
com tanto [rabalbo, e !'Jue o mais que aspirava ora que alie tomasse
conta Ja capitania, para a coroa de POrlugal, e !'Jlle dclla fazia cessào a
ai-rei, o que deu lugar a lelldo Jo á aceita-la om liame de lJa ~Ia

gostade,
Com o dona[ario Vasco Fernanúe:> Coulinho tillhào "jlldo do Portugal

Belchior de Azeredo (que havia tirado brazào de armas em 1530) e seu
sobrinho Miguel de Azercdo (ascendente da condeça de LOllzan) e ~1L'ndo'

de Sá, conhecendo as hoas partes do Belchior de Azeredo, o nomeou go
yernador da capilil11ia do Espirilo Santo (1) pois já era provedor da fazenda·
TRal, por carla de propriedade passada em Maio de j 560.

(1) J\fem de Sá, do ellnscJlIO de el-rei'noõSo senhOI', carilão da cidade do Salvador Da1Jia·
de Todos os unlos, e go,'ernador geral cm todas as capitanias c lerras de loda esla co la
do Drasil pclo dilo senhor, elc. l?uço Sllbcr nos juizei', rereadores. e poro desta capitania
do Espirilo Santo, quc ,'indo eu correr a cosIa, "asco Fcrnundo, Coulinho, earilão e go
"crllador, que era della, a renunciou em S. AIleza, e cu cm nome do dilo senhor a arci·
lei: em seu nome faço Cllri1ão della li Dclchior de A-zcl'edo, cuvalleiro da casa de el-rei
nossO seuhor, e rol' ser elegido pelo povo, c us mais VOle , e pOl' confiar ddle eru lodo o
que enclIITegar do scrviç(l de S. Alleza, o fará bem e ficlmcnte. c como deve, e rlle poderá
usar de todos os poderes e jurisdição, que Vasco Fernandes Coulinho tio !ta, e usflra por
hem de SUllS douções, e haverá todos os pr6es e precalços ao dito oml'io ordenados. cm
quanlo scrvir o dito cargo, que scrá até S. Altcza prover, e a mim, me parccer seu serviço"
e eHe havcrá juramento em camara. porque seja meLtido em posse do dito Cill'go sobre os
Sanlos'Evangelhos, que bem, c verdadeiramente sil'\'a o dilo Cill'go. guardando em ludo'
o scrviço ue Dcos, e de S. ~Ileza, e direito das palentes. de que se fará asselllo lias cosias
desta: será I'cgiFlrada no livro da dila camal'a, onde 50 furá outro de termo do dilo ju
ramento, ljlJe o dilo Delchior de Azeredo a~signará, Pelo quc \'05 nHllldo"qull o obe~c'

ae em tlldo, c por lud\), (lue pOI' elle \'us rÓI' mandado, como capitllo que é: cllmpn-o
assim, e ai não façaes •
. Daau orsla "illn de 'ossa SenllOra da Virtoria sobre meu signo!, e se110 de minhas'
at411a , boj.c 3 de Ago~lo.-AnlolJio Serrüo a rcz em io60,-lIfem de Sá,.
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Ii"'llClll0 Azen't1o, tinha ido encarregatlo por Ya CD F manúes Coufi~

T1ho,ua aúministraçiio suprema d;] justiça, com promessa ~e lldqnirir IImll

vantiljo " ror~ão ~e terras,militantlo com grande valor e fortuna cm totlas
:IS oeca iões que se oO'erecerão contra os Frallcezes,rluepiralo3viio na costa
do mar, e nns guerras contra os Indios., quo aeommeUi.fio /IS povoações
.portuguezas, e por isso de dia em dia, grangeavão·lhe a eslilll<1 c consi
<.Icl'llcàO de lodos.

n~lchio.r de Azeredo, na qualiuaue ue cavalheiro flualgo da casa real"
'por carta de 27 do Novembro de 1556, e fidalgo tIo gerllçiio e familia de
'eu appcllido, so foz digno da escolha que dellc fez o governador l)Ieodo
do á, para succedl?r na capitania do E pirito Santo, merecendo, que na
.carla que clle dirigia ao ouviuor, pro\'edor e juizes da capitalliil, o elo
~es em para capitão e governador del!a, preferindo a qllalquer outra'
pes~oa, e lhe uessem posse, ainda mesmo que oulrem lhes apresen
-ta se carta regia, a ex:cep~ão do filho <.lo fütleeido \'asco Fernandes Cou-
-tinho.

Mendo de Sá, quando lhe passou u ar{a em :W <.Ie Jull.to do 1560
<Ii su Detlo, que o fazia, havendo ro peilo nos crviços feilos a S. Alteza"
ser creado seu, e cllvalheiro fitlal"o da SUll cn a, c por isso governaria li

.capiumia, emquBlIlo n~o vieF e por seu intermedio provi lio regia,
l1 uc fizesse menção du relluncia feita elo <.Ionatario .ao mesmo so
berano.

Tal eril o merl?cimc'llto de J3clr-hior de Azeredo, qU3DúO EStllCio de Sá
Yillha incumbido do botar para fóra os l'rnllcozes, e fundar uma cidut!o
no ltio L1e Jall~iro. c povoai-a, o nomeou cl1pitào da galé S. TMago, di
lendo na me ma nomeIH.:ão, l1ue o f<lzia, por s r pessoa digna <.lo COllfiança
no serviço <.Ie DIWS, o de S, Alteza, pora que f-o se a cllpitaniü do E.-pil'ilO
Santo, o provesse, como provedor della ns cousas nee 's arins pari] o Hia
ue Janeiro, de conformiLlade ao regimC~JlO, que lhe havia dado, c que

Mem de Sá. do conselho de cl-rci nos o sCllhor, cnpilno dll l'idnde cio "nlrndor
lluhia de Todo us Salltos, gorerlHldor 'cml de lotlns <IS IlInis r'1I1ilnllin e terrns dclOl.b
115 partes do Brnsil pelo dito ellhor, etc. Faço snber u 1Õ<, ouridor, prOl'cdor, juiz(". c
justiçns dn capit<lnia du E.pirito alllo, cornu sou illform'llJo, que Vas~u fel'Jlande Cou
linho é fuliecido, pela qllal razão e sa capitnnio fica. c perLence a 5. Alteza, o que Ias
mando, que esta aprcsentada 1'051'61', I'OS ujulltei em e;lmar:1 e LOlJleis posse dessa capi
~ania para S. Altezu, elejolCl só por capiUío della a Belchior de AZJrcJo, para que alie
a goveme CII1 nOlno de . Altezn, sem lel'nr de mim, ou do gOI'ernador. que succcdel'
provi"iio. para se entregar, alvo se vicr Vn co Feruandes C'lUtill/lIl, filho do filllecido.
porque, em tal C/ISO, lhe entregarcis a capitunia, ninun quc nilo lel'e IlIeu recndo, e ao
eapitilo mando, quo tanto, que lhe fuI' apres~ntadn. monrlc 1I0lillt-ar com prcgões de qual
quer pe sou, que anilar homiziado, que lião scju por morte de h01ll1)1I' , e quizer ir aa Rio
de Janeiro ao serviço, que o po SII falCr, porque o tempo, que I Bostar, e na viagelll
lhe será descolllndo nos culpas. que pelo cu o. ou casos do cus homizias merecerem,
porque assim o t'lIho eu mandado ao ouvidor g'lrul, que o faça, e que 0- favoreça, no
que fuI' passiveI, e o nl'smo IUnndilrei aos soldndo • l(lIC 1'i10 Iii, pelo que lhe erá feiro
o mesmo I'uror, o que ussirn cumprireis sem llellhullHI durida, IIns e outros, e ai u:lo
façõles.

Dndn em o 5all'nl.10l' aos 16 dll Outubro,-Hnnocl de Oli\'cirn fi fez CIfI Oulubro de
~G1.-lIIem dc d.



<fé"Cl'ia tambem lomal' lotlos e quacsqner navios que ahi se [Icll3S'ell 0111

icssem ler, e Illandasse carrega'l' nelles o que' quizcsse e fosso preciso'
)\arll o' provimenlo oa nova' cio'aue; n'al1dun~ll) líllhnl' genLi.: para os diLos
]~lIvios, é fli'zcndo I\S uéSpezllS por conla u'a razehtla reul, e pura isso:
é~igi:sse ,LõuO'O uinlleii'o que houvesse; e que os meslres, ,capiLaes e oonoS'
dos nados, ci11 rud'o e por ludo obed'ecess~m', cblTlo' o fa'não a elle gover
1'1lIOOr,Se presenle esLí\'~sse, Que Louos os navios em conSena "i'cssem eo)
flua companhia alé' ao; l\i'o ue Janeiro., NesLu commissfio dcSenipetihou o'
}>1'ovodol' Ifckbiol' d'e Âzereoo Ludo' o qüàlJLO pôde; e ue' moJo o Illais'
salisfillorio, porque apresenLou no Hio ue .Janeiro muita genLe, canôlIs'
tom'lndios algumas' galés l'ripoiuJuS', IllnnLim<.lOLoS' e mUlli~õt,s,

Pai-te Estacio de Sá. tie S. Vicente, círcea aé Rio' de
.Ia.neh-o c ",.oda. a prhncir-a llovoaçiio IlOI·ÜIgtICZo.
(chamada 'Dia-Velha) entre o Pão de Assncar, c o'
morro ou(te está a lorfateza de S. João.

Bcm que em S, 'iceqLc, COI1l'O já Jis'cm I algum(l's pa soas ul!srersua~'

~issem a Eslacio ye Só, á não cmpreJ'lcllder 11 glwrra conLra os FI'iJllcezcs o'
TiJinoyos, em ülLenç~'o o Lercm-se úlles rorrif1t;Lluo e prcpur;luo, "iSlo u dif
f.icultosa liliiio que (omarfio, uLl~lu ppr ~lcnuu tie Sá, comlutlo ° brioso o'
,alenle Eslllcio dcSá, ()'ão (j'es!1liimuu \Iorqllc lilllw a bUlira c o d '\'01' ('fll

ll1uis cabedal, sfo que a ~ollSCl'v~l(:iio da ,'jJi!,
, lJis[ioSLu, e prOlÍlpl'lI, c IJem '!lW-!'éCiuil 11 SU/I csquatlr:l, qlJejá Cllliio se

• cllIlV\l composla d'e 5flis IHios d'c' guerra, óllglll1s harcus, e l1lu,iLa~ Cll~

flUas, Lri poliluus Je fndios lln1 igo-, Q' MUll1el'ucos I bem comq llCOI1l 1111
Ilfwtlo d IS Jesuitas, Gonçalo c\() Oli\'ê'irn, e José d~ AndJi'cla. pllJ'i1 remediu
~sPtri(uDI, pri'rLio do pOllo da' Berlioga, allligamenül Buriquioca ou BW'i
tillllioca, 110 ui" 20 duJuneiro Je 156ô, dia dI:: 5, SobllsLião r em demanda,
dl; barra du nio de Janeiro, deu runuo a sua esquadra 1101° pe ~Iarç(\ (ti,
tJl1dc logo uepois mais algulls nU\'ios, e canoas com genle, e rnalltimcn:,tos,
vicrifo do Espi'ri-lo Sanl{), Eslü<:io de Sá cm, conse'luencia tia fOl1lificLl~50

franceza, nfio epli'l eXtlCJr-se ti a-ncorar proxlmo uellll, a JlCOLl a clILratTLl c}~

Jarra, ptoxi'mo ao Pão de AssuclIl'; e salr~lJtiu pura terra com a illfLlnlarill,
llrineí'pi'O'lJ a- eon.gLruir entre o 1'58 de Assucal', o o morro ua fOltaleza de
B, Jono, rcnLificaçôcs c Cjuarteis,o a' lornaT esse luga'r incxpugna\'cl ao jni
J'uigo, Outros estabelccimenlos 50 forfio fllzenti'o para habitações,enlre olles
lllTHl Lasca igrrjn coberla de pulhas, para oríl~iio, o celebração dos Omcios
!livinos, Este \Iovoado chamado "JIIII, com il Lrallsfercncia dos habiLanles
para o lado opposlo; ficou sendo c:IlUll'WUO ,Villa-"ellJô, '

(1) Da vurias vcrsõcs sohrc o dill cm que chcgou 110 nio dc JJllciro Estacio tle Sá.
'l·jlldu du S, Viccntc; uus dão no principio do Marco, outros 110 dia 20 do c.líto mez j po
tém nós sClluindo uln tloclIlIIcuio quc temo, dcsigll{1I110 li ('poca U(ÍIN:I.
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t" facio de it ao orlo no esrccta-culo,quc lhe oífcrec:iallUs 0\110, aJ>nllí:t:
do Hio ue Janeiro. e IOnravílllado <lo terreno para ouuu a ,'uprema I'ro
\'iUellCiu <.lo AIÜssillJu Seuhor DEOS o c0J\lluzio, eslcl)dend{) é.l Yisla pelo.'
r.elllro tia eu'Sêad'o,pasIlH.lu no conspecre, <.lo odluira"cl ronol'ama, e lia sJ
ínulria com que u Mão e'n l'u<.lo supielJt'e tIo Supremo SEIl, fechou com
Il1l1glliOcu'S'c impendruvei rnura1l1us a' illll1lcnsa uahi"íl.

tsfaeio <.Ie Sá l1'à'o se farfava cm' conlemplar ii nalureza giganlesca <.Iesl'o'
àbençoudo e' bailo pU'iz'"e ohserva com C1'l'thusiasmo da oarra para <.Ielltro"
\)S pOIllos na(urll'fJs para fC3fli(lcrrç50 e' uefozéI, selHro os d'ous gr~Hd'es pe
nedos, on<re eslilo' tIS fe1'la!czo'S'uc Sallta Cruz, l1llín-daua construir per 'il~

Jcguignol'l, c (leoho<.l'a \,01' ~1endo de Sá,logu quo expursou os FralJcezes da
ba1Jia do !tio de Janeir(l,-C tl'U duroi' mdhorodo, como hoje se üc\Jll"pelo
govcrnauor cOlJucda Cunha, e o Pico,em cujo cume,<> vice-rei lllar(jI~€z de
Lunudio,ll1andou cOllsfruil' uma forlaleza, que, segundo os cnleuúedorcs,.
6 Ullla oura primorosa, O morro cm que se Icvanlou, além de uma for J

laiezil, UIlW lit)dis ima igreja consagratlu a Nossa' SUlllJOra da Boa Viagcm,
O'l.>sel'vou E tacio de Sá as tli\'Cl'sas lOHI:S COlll paJ1l3lros oBue se podia
ediGcar fortalezas, Este volunlo capilão, Iliiu reputaria gloritlsa ii sua
c'rl1prezét,seniío livesse Ire comoal:er inimigos formiuu'veis ; porém d'e 0utro
ludo, se ellll'e leeia, por se rccon1'ar q'uc ia fuzer (l desgraça' d'~ lantos,su'·
I:rificudus 00 valor das lIrm'as Pol'ruguezas" os quaes ellgulI;Hlos so deixa vão
illuuir, e que CI11 rcsullado se Cal} tiluirião seus irrecollciliaveis iuimigos,
Com elites pt'u'amentos o "rande capilão Estar.io tIo Só" deixando descabir
Oroslo,cntregou,se a uma profunda tristeza, Empregou meios para consc·
guir seus Ons, scm d'UrrlllTInr sangue humano, porém não o po<.lcndo, sem
correr risCO' li sua viJá, c a dos seus compauhciros d'e nrlJlus cmj1fchcll'Jcu
a gucrrtl, porque os nstueiosos Pruncczcs, estimula\'ào a colera dos Ta
II\O,)'OS, á uma ving0'l1ça ueSCOll1nl'UnllJ, que fiaJos na bravura e promcssa·5'
dos l~fI.lncezes, esta\'ào decid'illos a UIIoHl· guerra d'o extermínio uulles.

Estueio de Sá tlotado d~ pruJ'encia', e pO'ssuiu'or de um coração j'ulrepiuo
o llumuno, certo uas consequencias da gllorra, o da bravura dos seus sol·
Jauos, a'llles da- lle~ào exclamou! - lnfdizes nao repal'ais, que T'illc
!Jaignon senào aprovedolt das muralhas da sua fortaleza para n:súlú'f
,'inde em seu soccorto descendo das montanhas, e cobri o~ morei desta
bahia, com vossas armas, COIlt, víslas de deslrlliçao' e de' l'esistencia, afiin
de cos oppordes ao meu valor I c ao va'/or dos met(s soláados !! Se Jlillc~

gaignon, vos nao podel' defender, como {eme1'arios buscais a guerra, e'
vos expol1des, cm l:ossas canoas, e em 'l:OSSOS cercado~, a guelTeiros, pOI"
cós arrastrados a guerra,sendo elZes afeitos a gloria das armas! Se saga·
zes acommeUei'l1os fazendo-nos ciladas; se na destreza áe vossos arcos
despedis as seltas com todo o furor, que poderá traspassa1' escttdos, e ainda
os COI'pOS, sauei filhos das flm'est(ts, qlle ainda desconheceis, o que sao os'
pclot/ros,e os arcabuzes tlos Port ll[/ue::.es ,os quaes seme!hallte aos raios áe8~

pedidos das IlUVe1lS, em bret'es 1JlO/JlClltoS vos aôrasál'áõ.
Os FralJ eze , 1150 ceSS<lvfio do persuadir aos lndios, que empregassem

toda ü [('si lcaeio conlra Oll f'orluau eze , dizendo-lue ,q.ue "iltlJúo scnho-
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fc,1r-:'.\ 110511.15 lorra;, C rodllzi-lo a Jura escrtlvic1,io (L): qne suas selLn9
uevoriãu ser envenenadas, e do nua pOllpar °sangue: do liio duros tyrall
TIns, que tinhão yindo anil traJos por lllllil nmlJiçilu a mais espantosa,call
snr-Ihes larntJntaveis damno5, qllo sem remL' lio os e~perimcntari:io, uma
,'oz fllle com alies Gzessem pilZ °5. Tau:> prati('as o dnvií0-Slntrc os Franrezes
c Tamoyo , que acendêriiu os desejo- da mais Tuonta vingiln~a, para ue
fenllerem os lares p:llrio., ondll nl~o' os fez lIascer e viver, clljo selltimonto
desperlando nollos o r.tnor da ptllria ,dispuzerão-so a milrchar canlra as armas
l)Qrtuguozlls. O prudllllto e bravo capitcio E-taeio de Só, depois uo prGpar(ll'
05 "seus soldildos,lhes rccommendoll, qUI procedesse a guerra elllrt'gilrcnJ
se ao DEQS dos exerci los, por 111 'io dll uma uol conG-s.io da~ ua culpa-,
e rerebessem Sacr,1mcntado o Dt:os d IS victorill5, c lhes faltou (l' illl:

Nào vamos pelejnl' antigo mClto> senàl) pela gloria de Dr.os, para qlte
no ?tOl'O 1nw!do seja louvaclo e engrandecido o Nome DAQUELLE, ql/r. por
nós el!carnou,-nascC1t, e clw a viria para salvar-nos do dOlninio de Sala
naz, e que P01' nós I~ojc se serve 7JaJ'(L d"slerrar destes infelizes povos a
ceglleú'a em que eslào, abrindo-lhes os olhos, para 'lue conh.eçào,e abra
~em a fá de JESUSoCHl\15TO,

Nós teriamos conseg uido tào granele em preza sem nenhuma e(fttsão d~
sangue, se os Llltheranos france::es, nl10 tir;essell! par SCltS inleresses,7Jre
ferido a perda do sangue de tanlo prn'os, 'file a nossa espadct !la de cruel
mente fa:.er verter: a cansa, soldados meu.s, é a religiã 'fite professamos:
nós lemos por nós AQUln.L~, por amor de qltem pelejaremos j que tOnspira
a fortaleza e o valor. Somos Pcrrt ugue;;es fieis aS ordens do sobe rano,
que nos rege. Qtte lemor p,jde inspirar-no um montào de barbaros, sem
iJisciplina milÚar! TrifharemQS logo, ao mett pe;;ar,sobre o seu mori
,bundos corpos e mortos cadaLoere:, e levaremos sobre lodos, a ruilla e a
?1l01'te, Consigamos a gloria,él- que somos em:iados. O glorio. O marlyr S,
Sebastião,é tambem O padroeiro das nossas ampre:as. Ei-a pois,segui-me,
fJ!fl? o 110S o braro ame. irada aS armas lhes enl'iará a morie, e nào se1'emos
'pelos inimigos rencidus.
, Jlem 1,lão tinhalj.cabado dufallar o cnpilão-mórEsl:tcio t1eSá,C)'1alldulodos
lhe raspolJdêriio: Estamos promplos, senhor, ctcommellei, ]Jol'qw~ seguí
remos 1,'osso exemplo, e tOS obedeceremos na execuçüo,alé dca'mos a ui·
tima gaita de sangne pela religião de /lOSSOS pais, e pela gloria do sobe
1'ano,e da palria; e a primeira L'O':: qne denles, seremos quacs leões cnr
bracecidos á despedaçarmos as tictimas, que alli estào di.>poslas a
atacar-nos.

O local cscolhid por Eslacio llc Sá, par(\ fUIlL1ar o seu qUllrtel-general
e fortificações, niío era o mais cOIl\'cniente, ptll·(\ umll cidade, porém era
o mais proprio para a guerra, pela fll~ilitlade da retirada em caso
de grande aggresr,iío, por não haver aglla; e emqulIIllo lodos tra
balbüviio na cOll5lrucçiio do arraial, e foniO a~õe , Josó Adorno,

·(1) DJsgl'nçadnmcnlc mais L:lrdilcslo Lrislovalicinio nconLcccu,colllo c VCl'iÍ 00 correr
da l,i,loria, referida nn 1" 1'.!rlC uc.la nossa u1Jra.
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e p'clLro ~Jl\rtills Nilm rauo, que acomrnnhftr~o de S. Vit;ente a Eslacio d~
Sá, abrirão em S. João un II cisterna, ollde apparc eu agua, para as lIe

ces"iJaues da pOI/oar;ão.
A uesigllaldauo entre a multidão, como refere monsenTlOr PizalTo r

de inimigos 'famoY(l , qtle ou"nelos cm acomrnellor, agazcs níls ciladas,
e no ar o uexlri"simos, cobrião os mares, e as prains em clluôas, além do'
volantos, guerreiros, e 11 ror~as por~uglleZa'5 mui diminutos, f(lúa il1cnos
valorosos os soluados, é frnqllissima II esperan~a da victoria: mas DEOS'
que nos cus conselhos Attis ilhO' havia prumetliuo 11 Il:l~lio porlllgueza
o scuhorio uesta pórçno ue terras do Brasil, servindo-se dos padres jesui
tas (José de Anchieta, obrcgo,e Gonçalo de Oliveira) como instrumentos
)louorosos, animou o exercito, e fez que Estacio de iI,para mais robus
lecer os animo uos seus oltIado, lhes fallasse de nOI'o :

« Soluados compunh -iras, poucas palavras bastdo a animas resolutos.
Não é de bontem nO sa empreza, depois àe largo tempo, e de varias for
[unas, vimos a "er o qllo hal/emos de gozar. A UIU ponto chegámos que,·
ou nos ha ue cuslar a I'iua, ou nó havemos ue tira-Ia fi lodos estes bar
har~s. Desla eslallcill não ha já fU'lcr pé alraz. Por nm lauo 1105 c~rciio'

estes penedos, por oulro os agulls do oceano; pela mão direita e esquerda'
nossos contrarias: se de te cerco houvermos do sahir, é for~a que seja
rompendo inim'igos. E les lião sào tãO' uu-ros de vencer como o penedos;
nem tão difllr,u1Losos de pu ar, como o oceallo: aquelles seus estroudos
calão os ollviuos, mns não os cora~õc . O som ue llossa mosquetaria ca
la-lhes ollviLlos e peitos; á vista llcslcs os vereis logo, ou cal1ir,ou fugir:
não rod'em medir-se seus arcos com nossos arcabuzes, nem mas frocbas
com nossos pelouros. 'fen1Jo por oscllsado,pôr L1iante dos ulhos as ju las·
causas, que aqui nos trouxcriio. Do touos ó saLitla a arrogattcia destes
selv/lgens licenciosos,. os ouios 81ltigos e pres 'llles, com que 5 mpre nos'
qucbráriio a fé e leõluaue, L1espl'esando a cunfetlera'~ào de nossa gente,
e aumillindo a d:e IltlSSOS conlrnrios; os intentos ue destruir-nos, e os
assaltos de mal' e·terro, com quo pCI,rurbão toda nossa costa, r~lUbondo,

caplivamlo, matando, comendo, como féras,as comes humanos dos nosso f

e bebendo-lhes o sangue. Assás justificada eSlá nossa vingança; não
será bem que continuem tanlos uamno , nem que se diga polo mundo,
que lendo na cmpreza tanto poder, Portugal, o Brasil, o rei, e o Estouo"
ficárão uns e ootros frustrado.. Acabe·so de uma \'07, esta praga, tirem-se'
do ossombro os moradore , Iiv-recse a torra, levllntemos DeI/a cidade, (}
fique esta por memoria de nossa resolução e trabalhos; e para exemplo'
uos vindouros, e freio ue semelhantes barbaras. »

08 Fi'ancezc . e TaIIlO)'OM aCOllllnett:em os PO"Ü'éue-'
zes, e (Ião conacço Sucl'l'a encal'niçada.

Não levárão muitos dios os Portuguezes depois do sua cbegada DO Rio'
de Janeiro, em trabalbos ue fortificação, quando o dia 6 de larç,o o(r
t,.1}66 1l-1iHCOU' o momeulo uos Tamoyos,com os Francczcs, darem o pfi:.



li1'l.eira invc tílIa no .al'rllyal portuguez, o ÇlllC sen.J pl'esenÜJn, .gl'íl-011 ~

'general E tacio de Só. nos seus soldados: - A' guel"ra compan!Leiros, (I

.inimigo marc!La ,.apido contra nós,em grande algazarra: invislámos com,
,coragem.• e longe de nó" o temor, invistamos.

Os Portllguezes animallos pelns vozes do seu chefe, investem soure os
Tllmoyos e {i'rancezes" o os for9ào a retirarem -so; po-réll1 os Tallloyos,a
Francczcs astllcio:>os, forão-so postar de emhoscada, com z.7 cllnóas, Cllll

11m lugar llza{lo .para .isso, c por onde irremcdia\'elmc.nte os Portuguezcs
de\'erião p-assilr.

Logo que a·em'boscada foi pcrccbidn, nprescotáriío se os Por.tuguczes
C0l11 10 cnnôas"c duas lanchas do remos, sahiriio.a aloca-los, e pilhando
incontinento uma uns principncs canó de Tamoyos, as ou Iras vendo
o caso, procurárão fugir espavoridas., ficando muita geote morla da pnrte
delles. E:.ta Elxperiencill do conllicto trouxe algum lel1'lpo de tregoll.,
qno fei ompr~glldo ,pelos POl'tuguczes, nas obras das suas for!iu
cnçõe..

'No dia 1° do Junho do 1500, siio ncommeltidos 1l0Vllmento 1)5 Portll'
guezes em sell proprio arr~yal, .\'indo o inimigo em uma grande qllallli.
dado de canôas,clljo numero montava a 130, auxiliados o proteoiJos por 3
náos frllncezas; slIccedou porém, guo a náo Capilanea inimiga dond9
·em um cachopo, custou a s3Ivar-s~, e ul1es frustrados em seus planos..
alacáriío com menor energia, o farão ll.inda repellidos com vantagem pelos
'Portuguezes. Os padres Gonçalo de Oliveirn, e o famoso Anchicla, nãG.l
cessavão de unimar nos soldados com o po~e.r (ln palavra, para os csfor~()s
(1;1 gncrf{!. .

'Estacio (Ie Sá manda Belcl.iol· de Azel'cdo ex._IOI·al· $
Bahia, para 8.abel· nO,tic.ias (108 Tallloyos e .F.·a....·
,-ce..ze~

'Estaéio de Sá 11esconfiatlo por não ter (ido alguns dias depoi. do alla,
'~l'le, novas dos Tnmoyos e .Frnncezes, e nem saber o rumo qne le\'6r50..
e qllaes as suas .intenções, porqne anteriormente .elles se mos Iravão mu)
audnze~, n virem atrel'idamento junlo no .povoado ,portllgUeZ, onde
mesmo vierão acommelter, mandou algumas canóas oIp'lorar varios
Jugare~, e apanhamlo-se em urna canôa .inimiga um mancebo, c um
'IndiQ, confessáriio ter vindo ·em favor delles um grande soccorro,
composto de 3 náos frnncezas., com 30 canôas de guelTa, que so
.achavão em Cabo-Frio, as quacs se aproximando em breve a burra
,(10 Rio de Janeiro, .forão hatidas ~peJos inimigos,.á d,ar lugar a fu.gida
-que le\'ar,Ao.

Eslllcio de Sá com este aviso, fez sa'liir 8 canÔas tripoladas de gente,a Vlll'
se fazia algumos presns,e tomar algum interprele ou lingua,e depois de an
darem por uoos dia ,nnda obliverão,que podesse adianlar os con-hecimen.

dos ~Iue.rossuiiio ela dissimulada lraição~ que_pretendião fazer 05 Tnm0J'0s.e



Frllncezes. Então Belc:hior ue Azerctlo, honrado sorvitloNlo Estado (t) po
oruem Llo capitão-mór Estacio ue Sá, se preparou com gente tio feição,
.c partia em utrla canôa ii explorar 005 drsignios do inimigo; apartou-so dll

cidauell8) ern distjl~cia ele (} á 7 leguas, S8hindo 011 noite do tlin 12 d-ll
Jlllho, o no lugar, que lll{l ~rcceu conveniente, acoulou-so no «Jia '13, .e

(i) COllita l1e ullla 1ustiih'açiio q·ue se enconlrn tiOS e!cri.ptos uo historiador l.ouo Pc
'feira Ramos, feila na viHa da VictlHia lcapitania do Espirita S:Ulto), onde entiío
'Ctisti~o os llltestado que passou Estacio de Sá, em favor dllS acçõe., o p-rocws obradas
por Delchiol' de Azeretlo.

Nos A'ltna.cs eLo lUa de JaMit'o, do c\r.zcRlkaq;adol' n<l1111azar .da ::-ilva LI:;ooa, se
~ê 11 .('~uinlo :

« Da fé do oll1eio ql1e deu li /;ovornaGor Estado ele Sn a Bekhior de Azerello,cllrn1litlo
da ton'e do TOlllko de Li hoa. constava o seguinte: « Estadn de 5, capitno-mór da III"
mada qllo el-rci IlllSS0 senho..- n1an!lou a l'()rrer a costa 110 lJra~i~, e a po'ollr o I\jo tia
Jilneiro, o nel4:1 estou ol'a faz-cnllo II forlaJc.;w cm flomo tio dito scnhoi"; faço saber aos
I)ue esta millha certidilo~orrcntl', deUa Nllno dii"eilll -pertencer.virem, quethal:eodo alguns
dias que n1l0 tinha nOI'a~ dos c ntrar-io 'fnmoyos de te dRo rio. nem dlls Ffaollcezcs, ramo
estal'Do, e-o que determina"ilo faleI', mns an{es os v.ia andar mui ousados -e atrel'idos.quo
,1qui junto ele t:l cida.de me vierbo por duas I'eres fatei" ciladas. Qe que .em IUni! Ilellas
malárUo um moço que lle mandando-se foi frcchar pei~c, ~ da outrn maLárU& 1;~1 1I10~O

Indio; e desejando ell saber doudeJhe I'inha este alrel'inlC"to, disse-se em vindo al"ullt
,orcorro dc Cabo Frio, on uhos .Ie França; 1Il1lndci oito ('an~as de gente pura ver sel10
dia fazer algun:a prcza, e tomar lingua, e posto que lá andarão dous dia-s,.clizerJn lIISS()
{odo o II dever,nDa trou:lcrllO Iluda: pelo filie \'Cnno eU,flue me era necessario 1I1ll-lingua•
.mandei a Belchior de Azeredo, c,'I'(lI'heü" da casa do dito senhor. prol'edor ele sua rea~

f/lzendu na ca pitanill !lo E Ili rito 8arn.o•.que na dit I arrnatl.u andul'lI por capitiíO da galé S.
:rhiago, d:l maneira quejá cm olltl'as ccrtidõeSlenho dito, por .er homcm 'ftiC (\01' sun pes
soa, qualidade, e animo, e lhe podia ell(anegar lod.a a-cousa dll servi-ço de Deose de SUII
Altezll qlle qllizClise fazer .umu ~1:eY:a. o() que elle Mm bea lontarlc c melhor animo se me of
fereceu, quc iri:I,1nzcndo-se J'lgn prcstes com sua gente o escr.1VOS, e amigo ll>ue IIcompa
Ilhánlo em uma cllnOa que elle tem a seu curgo, mandando eu fazei' presles e c'quipar oito
canôas. com SU'I gentc /Iue para J5S0 ri":l lIecessnrio. daodo-1he logo, domJc ha"ia de
~r, por ter delle informação, ~oslo que erll lIIuito longe, e parte aonde nind. u31}
forAn cnu6ns da no ,II !;ente, e flflr ser di tnnl'ia de fi 011 ! 'eguas da 'Cidalk. EIII)
foi hontcm fi noite. ilHO f&r.;o 1.. do dito IUCZ !le Julllo, indo ter 'Cm dita noite.
110 lugar que lhe Linl13fl nomratlo, d·omlc ,e poz em ciltllla ao 4,;) di:ls do dit!)
mezno mar, e t:uldo nelleeolll ospinsemlerra, Ihe,lcriío nova como vinhn uma canóa ele
I(uerra hem c-quilMda e preparada de "ente, a quol clle I,'go fel cspcrllr com muita quico
tnçiío. que emparelhando CAln eUn no IlIgar o:lIle stllva, rerflettell a 'Clla com a ~ais ca
nOa , o qne I'elldo n conll'urios, se pnler:loem dufeu {lo. I elcjando l'a4entcmente, e denn
bando ellc:lo princiJ"" da .litn c'II'On 'l'om urna setntlll qtle lhe deu, ajutlnllllo os mai com
panheiros; pelo que a .lita cnneia foi 10"0 rendüln, o a geute lIeUa l/lInada. emorta nlgu
ma, e a IRais c'l(ltivn, senl cSC<lpnr uellhum dos qtlc oolla vinhão. E sentio n sim feita n
.lita preza, pclz SU'\ gente em ordem d 'Caminhar; e porljue soubc logo dos ditos raptil'os.
Como se li .. hun pa-ra se ajuntai' rOI" muilll {llltra ca\lÓ:ls de-gut'rrn tIne adiante estava..
.juntas, fla ra d'alli ~'i rem f;li':er ciladas á·c ta ciJad ,vendo o d iln Bch'hior lIe Azel'Cdo a ta'!.
llo"a, e ;'j t1ntomenl.o dos~out\'arios, e () Illuito danmo que potliúo raze\', j lUttO'U HlIlbern :1'

qne levava 11 .'argu, flllendo-se fll'cstes; Ilclo 11 ue scnilo" . ilfl qne os qlle os CllptÍl'OS diziãll
pelcjar com c'lIe', vindo-os btlscar, o vendn os~ill1 eamiuhallt1o. houve\'i ta das ditacandas,
tle que Ihc tinbiío dilO, o qual cm IIS l'l'lUJO, tornOU;1 fallar com a gente {fue nas mesmas
vinhilo maU\ <em aos ('a plil'05 que tra'l.iilo. PUI'iI despej:lrem as dit:ls canéas, 'fiara se poder
pelejar 00111 os eontra rio~ ~>Iais ilespcjatlamente. e lambem (lal'a lhe~ niío ser {lar elle
fcito algl1llll1 traiç.l0 ~ o flue assim fez Fem licar mais .10 que Hill ou do\«.s dos rapli·
A'os na canoa. os qlloc; fUl -\ogo pGr em hom 1'00;110; C s,ltisfciIO. om isl.o -fez falia A
slIn gente, ui'lendo-Ihe 'que rnn/iaiselll cnll O. so Senhor flue lhes h:l,'\a tle da r outro Ill:lior
~'encim~nto, do que tinhll já ha"ido CUII1 a tlita preza. (ltlr/lue os'o Senhor nbo f.nia as
611ns cousns conlo os hOIl1 ns. porque nno davu . cnão l'OIl<as "randes, o que Ihcs hm'in
d':llIi mostrar scu potler CJIlI U' muitas cuuou. 'lHe '0 lhes olTerecião di'illte, COIUO Ult:j

2\l
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se poz 11 observar no mal' todo o mO'limenlo e disposições inimigas, e es
palbando espias em terra, por ellas soube, o como vinha uma Ca(lÔa de
guerra bem esquipada e guarnecida de genle,contra a qual foi Jogo esperar
com Ioda a calma de animo, até que emparelhando, carregou sobre ella, e
pelejárão os 'famoyas com tanto denôdo,até que sendo derrubado e morto

mostrou com..uma, e que com e ta confiança pelejasscm todos como bons christilos, e Deos
daria o vencimento, Ao que todos ro:pondêrão com bom animo, quc cssa confiança tinh,lo,
e que pelcjarião e morrerião ('Cru ello como bom capilão quo ta Ilibem OS animava e or
denava. E vcudo assim com este alvoroço o grandes gritos os diloS contra rios, sc repar
tirão cm tres partes, um mngole dc tres canÓus. outro de oilo, o outro ele nove, o logo o
primeiro magotc so vcio a elle, o que vcndo elle se foi com as suas C<1nóas a elles; o que
vendo os ditos contra rios, se 10l'llárllo fugindo pela terra, com tençlio de lel'ar a sua ,~cnle

a terra,e que d-epois de os lã terem e darem a oulras cunóas na lrazeira. ou na cosIa., e
os desba ralassem: o que entendendo o dito Belchior de Ázeredo ·ua tenção, mandou sc
puzcssem todos om caminho, e seguissem a sua viagem para ondc iãO, e vcndo os conlra
rios que jil atraz fiCllVllo, vierllo logo após delles. tirando-Ihe- muila frcchadas e arca
bu adas; pelo que elle mandou remar pelo largo do dito rio' e I'indo assim, houl'o I'isla
de outras canóas que lhe S1Ihirllo dctraz de umas poucas que l'inhliO a elles; o que ello
vcndo mandou virur all suas sobrc as que fiCllvão alraz, por nllo o tomar m no mcio do
tOd3S: o que jug.o se rez; llnimando elle sua gcnlc, romeUílrão tilo nnimosnmente com as
dilas canóas que atraz ~iuhão quo as podérão P(lI" em fugida, fcrindo·o rie (ai maneira
quo sc vcndo lllo maltratado', puzerão a sua salvação na terra: e chego1ndo a rstc tem PC)

as outras dez contra as quaos maudou logo virar; e acabando de virar vio que o principal
dellas vinha muito sobcrbo em uma podcrom canóa, c bcm csquipada, dinnle de todas as
outras, animando II sua gente direilo cuntra as dcllc; o quo vcndo o dito Belchior de Ázc
rcdo seu muito alrcvimeuto e ousadia, m3ndou a sua gente, que arremettes em com os
llo dito principal, c quo o dcixasscm com aquella em que elle vinha muito soberbo, como
com elTeito a sim se fez; c rcmeltendo elle dilo Belchior dc Azeredo ao dilo principal quo
assim vinha muito sobcrbo, -ainda que tiveI'lIo muilas frcchadns e al'cabus3das, mandol1
1I0S do sua canOa quc uão remas eOl, c não aliras_cm mais quc os arcabuzes, e a sua besla,
o que elles assim fazendo.inl'eslio com a diLa r.anOa e abalroou li dos contrul'ios, c a todos
mclleu as espadus, c as l'rocl13das, Lomando no tal tempo uma espadu o rodellulIl"I'emel
leu com ellcs, pelejando dc lal maneil'-lJ, quo Dlatou seis do ditos contra rios, ficando alli
todos mortos e captiI'O"S, sem deixllr UI' 1!IUDl delles. e o capitão e priucipal da dita canÔa
foi alli l1Iorto juntamente COOl os lDalS norne:tdos, senilo morto pOl' um csrravo do dito
nelchior de Az~ ..edo, a quem cllc mandou que o m,lassem por desprezar o contrarios:
e acabundo dc matar e caplivar a scnM! da dila canOa. foi arcudir IÍs suas que and/ll'lIo
pelejaudo com o oulros: o quc vendo os cQntrarios, se puzcrão em fugitla. indo-se njun
tal' com os mais que all-az ficavão, que não ouslIl'ão a chegnr pelo damno que lhos já era
feito: o que vendo o dito Bclchior de Azeredo tornou a ajunlar a sua gento-scm lhe sei'
feito damno que Irril'ilo um escrl.l"o C ires (ndios; tornando outra vez a rcforçar a sua
genle para a peleja, porquc os conlrarios se tornavâo.a ajuntai' para tornar a ellcs, pOI'
'Iue tanlo que chegassem 3S outras quo estaváo d.iante. pelo qne ellc começou a pOr logo
todos em ordem diante do si, c se póz em caminho direito, ondc vinhãO as quc t1inda não
linhão havido casligo. ,comcçando tambem os contra rios que all'3zllcal-no de caminhar
-para elles, e chegando ao lugar, onde foi a dita peleja, rendo talltos morlo>, e o mar tdo
tinto dc sangue, e puzenl0 a apanhar e r~colheros mOltos,deixando dc o seguir. E vendo
os da dianteira (IUO os 01111'0 não vinhãO, 50 puzerão cm fugida, e 3colhendo-se logo a
ICl'I'a quc tem por niui certa colhcu!!, por serem scnhorcs 11c1la : quo I'endo o dilo Bel:
chior dc Azeredo,e quc lI~e nllo podiilO razer nenhum m31 nem damno, se poz cm rnmi
uho direito pela cidadc, ondc houv· muilos <captil'os. deixando muitos mortos, e outros
muitos mais foridos. E porque de Lodo o sobredito mandei e tomei iuformação miuda
menle, de como se passára, dos que eom ello ião, e pelo que delle conheço, e tenho vi to
uesta viag-cm, que ha dezoito mezes, o vai por ,iczcl.ol'e que anda 03 minha companhia
llcsla armada o fazer as 'im, e mo pedir esl3 certidão por mim as ignada lho mandci pas
sar lres, lodas deslc teor, para a mandar ao rcino, uma CUIllPFilllt, ns outras n30 valhúo
O que certifico assim. Fl,iLa ncst'l ci.lade de S. Sehastiào do Hin dc Janeiro a 14 do Ju
lho. 1'edro Fernandes, escrinio da annada a fel: 156ü annos,-EslUcio de Sá. »



- 22'1 -

o seu principal iJ.lallsacate, foi rendida a lndiada, sendo uns mortos, c o
reslante pri~ioneiros ue gnerra (1),

Belchior ue Azerado, com csta vicloria, pOz cm ordem a sua genle para
proseguir na empreza, e sabendo dos caplivos de guerra, que elles lillllão
viudo com outros á se reunirem, c fazerem emboscadas aos Porluguezes
denlro mesmo da !lua cidadella (villa-Velha), e que os damnos premedi
tados serião granuissimos, junlou as outras clloÔas a seu cargo, tralou
de averiguar o iXPO lo, e reconbecendo a sua realidade, apenas avistou as
canOas Jos Tamoyos, rcceiando que os prisioneiros se sublevassem, com
li presença dos SQUS, e que com islo 'em lugar de desbaralar o inimigo,
fo em elles dcslruiuos, fallou-lhes assim: amigos e companheiros, não é o
temor da morte,que me inspira a crueldade de fazer mOn'er a estes des
graçados; é a honm do nosso nome, a reputação, que tenho presentemente,
para não expormu-lIo.~ a zombaria dos lndiosJa cat'nagem,que em nós sua
v01'acidade irá exerce>', 7'ara com mais ousadia atacar-nos e destnúl'-nos,
Quem nos assegura a fidelidade dos nossos prisioneiros! Por ventura
terão elles valor de ver mor1'er a sangue (rio os seus, sem se excitarem,
a lomar partido nas suas desventuras, para se 'Vinga?' em nós a 1'110I'te'
dos seus lJarelLtes e amigos! E' ncccssa>'io pois, despejarem-se as canÓas
dos barbaras; porque o nosso em.penho nesta guerra,é a conservação do
credito das armas dos nossos soberanos; pois o nosso valor justifica7'á
n nossa condllcta, para não parecer a humall1'dac1e, que sómos tyrGllnos
opprcs 01"e dos desgraçados lndios: é neces ario baldeaI-os ao mar,para
se poder pelejar com segurança, e mai de~el1lbaraçadamellte, evitarmos li'

traição, que sem isto talvez seja inevitat'ci,
Depois de ouvida alleoLamentc pelos compDnheiro esla allocuçiio, pro

ferida por Belchior de Azeredo, farão lan~(luos 30 mar uma grande parle
de ses de~graçauos Tamoyos, os quaes oru urgindu a lona da agua, e ora
L1esapparecendu, oxhauslos ele forças, perecêrào nas ondas, ficando apenas
com os POl'luguezes dous lndios,sob a vigilancia delles, para te lemunharem
/I sorle de seus compatriotas, Depois desle /Iclo do crueldade, lues fallou
Belchior de Azeredo : animai-vos companheú'os, e confiemos em DEOS,.

que nos ha de da>', que nos ha de concede?' outro maior triumpho, que o
que havemosjá conseguido, pois que Elle é o DEOS das victorias, e obm dif
{erentemeILte, de nwdo que os homens não lhe dando senão cousas grand.es,
todos seremos te temunltas fieis das was ma>'avilhas, vendo ostentar o
seu gmnde podu' em nosso (avo r,para des17'uinnos as mtútas canuas, que
temos á vista, Confiemos pois todos, oomo bons cMi tãos, na protecção
Divina, que a viCiaria ó nossa, porque assim o quer DEos,

(1.) Nos grnnd es conl1iclos que se derilo, Delchior ele Azcredo mostrou-se sempre ex
rorçndo eavalheiro, seguindo em sua heroiuas I'irludes, nos seus digno companheiros
.101lu de A,"drnlle, Pnulo Dias, Gil par JlllrboZ1l, n. de Caslro, Fral1cisco'Dias Pintu, 38
I;omc Coulinho, Jorge Perreira, Antonio de Mariz e muitos oulros que cheios dc con
f1l1l1Çll ~m Deos, e 110 amor dll patria, e bem senil' li . eu rei, se lornario inraligaveis b8
lIelllenlos.



Acaua'ndo <10 fllllar llclcllior ue Azereuo, louos mui ulegrcs rcsponlT ~

rão, que a sua conhança estava posta no GRANDE SE:'}\101t dus cxúrcitos f

(l' que portanto esti\'esso certo que elles pelojariiio, e 1ll0rrori5o com elle
Bolclliol' tio AzereJo, que Inl1:to os amU'Vfl o curll t1ju&ladus meiüs ordonuva
.IS' cousas do roal serri~o .•

T.'ava-se nlua I)el~ja na'Tal elu (Iue são 09 '1'9IUO)'OS
eOlu.tletalnente derl.·ota41o~.

a ::tutor de Ulma cllronica manuocripta inediln, que possui,mos conln r

que depois que Belcuior de AzereJo, lançou tiO mar os Tumoros, obser
vou que sobi'ü eHe vilJllüo, em grllltuc algazarrll, J'oporlidos por lres grupos
de canôas;grtHlUe numero de lltdios; (} primeiro grupo, cUlnpost(} de tres
eal1Ôas, o segunoo ele o'ito, o O terceiro de 1J0\'e, ill\'cstilluo o primeiro
grupo sol.J.re os Portuguezes, com tanto rU'l'or,que seLJ~O adlüssom a resis
teflcia que encolJtrár<io, a victoria seriu por olles. Fur50 obrigados em
presença <.lu ucstrui~üo, e J)'ola refrega, a se retirarem, Jevanuo a SilO genle
})clll terra deutro, entretauto que as outras canOas, alacilndu poln rotagnnr
un, fizcrão muit03 e tragos- nos Portugllczcs lião ubstanto sempre serem
,·eneidos.

Belchi'Jr de Azeredo perseguindo os Tl.lmoyos, deu orJl'm para que a
sua genle se puzesse iÍ cumiubo sobre elles; os TUlDoj'us que crlio per
5cguiJos, voltál'ilo sulJre os inimigos, com furor, lllirando-Ihcs muitas fre
chadas; c os Portuguezes, fazendu-lhes "ivo fogo, reparou Belcliior de
Azeredo, que peja retuguarda era cercuJo por CUIJÔIlS de Incrias, e clllito
lInimando a sua gente, forão sobre alies t<io ousadümonte, que os cbri.gou,
pelas feridas, e mortnndade, a fugi,rem para o illlerior.

A guerra contiuuava, porque a este LIlesmo tempo, chegn\'üo reror~os

)urn os llldios, vinJo em umo bem csquipa<.la canÔa o prilleipal de um
ma'gote <.le Inclios, tão.arrogante, quanto valcntl3, Belchior de Azaredo ntí
l'a-se sohre ellc,c o mala. Esle conflicto foi o mllis sanguinolento possivel,
porque o principil1 havia excitauo os Tamoj'os, lembrando·lhos a \'inganca
contra os que hllvilio já morto os seus paronles o amigos, e por isso pele·
javão com tllmi.1nho denôdo, que não descansavão um só instante de em~

Jlregar sohre os inimigos as armas de que (]ispunhão. Dos Indios não
fiCOU um só; o coneluiua esta slJllgrenta carnagem, passou Belchior fie
Azaredo ii cuidar dos seuS' companheiros, que ainda mais dislante pele
ja\'ão, e com a sua presença os Tamuyos fugirão )lara lorról, anm de se
juntarem com os outros.que ficárão distantes em canôas, que não ousavão
chegar pelo damno que já tinbào experimentado; os quaes reuniuos,tentarãO'
um novo combate. Os lndios agl'llpados querião marcbar cuntra os Portu·
guezes,porêm vendo boiar sobre as aguas do mar,uma enormidade ue ca·
da veres dos seus parentes e amigos,e as aguas tintas de sanguo, concebê
rüo tão grande terror, que fugirão espavoridos.

Belchior de Azeredo os perseguio, e prendeu a, ffiUÍ(OS, levando-os rara
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ti citlacTelltl, e os npresentou no CiJpil~o-\.l1Ór Es[a ,ia de SiJ,quP an 'iu an1f'rrl
esperava pc1111l0liciu do resullauo ljue lil)ha liLlo a eX\leui~ão cOlllmallfJaua
pnlo \'lIlellle Delcuiur ue Azereuo.

Os ludios T,~uuoyos, al'.lco.lo cita viaganço., acoluolcf
"felu del~oi§ aos POl'tngnczes, c Estncio de Sã os !fOC

corl'c.

A morlLllldaIJ" que experimcnláriiú os Tnuios, Jung!" flc os tlesanil1lllr de
lodo,ao cOlllrario,uesafiárãonellcs o mais profunuo rólllcor,e a sMe da mais.
cl'Uenla villgan~a cOlllra os Porluguezcs que os ualião, c lhe \,roporcio
Iluvão meius ue I)edir li puz, Os lnuios, apcwl' da dúslrlli~;i(l, que cxpcri
lnenlal'ào, quel'ião u guerra, c acaual'em anles louos CII1 defoza da sua
pnll'ia, e UOS seus illaliella\'cis uil'cilos, uo que e lJUmillwrcrn prderindo
uma paz ignominiosa,

iio qneriüo a nmizaéle cltls l'orlllguezes, porque vO(lI\'i.io·lhcs ouio
de exlerminio, c por isso em 15 ue Outubro de 15GG, sllllindo com 7
l';;nôas lima força poJ'lugueza a xplorar as inlenções tios Tlll11C1 'os, se "i
rão sOl'prulwndiuos pur G4. nnÔas ue lllllios,qlle os cercárão,e tOIl1 vigor
os alacúrno, Os Porlu"uezes, assim so vendo acommelliuos, forào soccor
ridos por canOas, que animosos inveslirão (IS 6Q, que conlinhão o:. Indio.,
os quács rlospedião l::llll<l qUiJl'llidade de selins, que cobriiio () ar; porém
os J!orLuguezes cm melhores cOlldições,fa7.ião-llJes fogo de mosClllelari::l a
de llrtilhariu, que os eslrllgll\'ll (J molilra, chegllndv mesmo li tomor-Ihes as
rnnôos, escllpalluú uesse Ilumero apcnlls qualro,que Jlara e\'ilarcR'l a murle
00 eslrago, fugirão inexperauumonle.

No meio de lanlas de~graços, n50 se aquicla"ào os Tndios, porque da
quando em quando surgiiio mais audazes llinull em acommeller os Porlu
guezes, aconselbados pelos Früncezc5, aconlccendo depois düquelle ultimo
conlliclo, virem elles com uma urmada de 180 canÔlls, commlll1dados pelo
lndio Gllaxa1"á,principal cacique de Cabo-Frio, 05 quoes cbegárüo a umil
legun de dislancia do arrayal porluguez de S. Joeo, onde se escondêr50,
fazendo odianlar algurrlils CilIJÔaS, para, por meio ue negaças dcfronle da
po\'oa~ão,os obrigar a ~alJirem, e oarem elles enlão de repente com lIS for
~IlS d~ que tlispunbão, occultas, o deste mouo conseguirem a deslruição
dos Porluguezes, e elles vicloriosos, cevarem nas suas ç,arnes o seu odio
implacavel no meio de dansos e festins.

Por estQ tempo se esta\'a construindo o capella de S. Sebastião,na Gida
ueHa, ou "illa-Velba, para O CulLo Divino, quando Francisco 'eluo,
mordomo da confraria de S. Sebastião, tendo-se enlullrcado cm uma canÓa
em busca de madeiras para a capella do Santo, perto da povoa~ão encon
trou as conôas dos lndios, que vinhão desaliar os Portuguezcs, e sendo
por elles acomm~llidos, Eslacio ue Sá, presenciando o perigo em que se
achava Francisco Velho, com os seus soldados embarcão-se em uma canoa
e voou á soccorrc-Ios com mais lres canôlIs que esll\vão promplas, b€'m
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esquípaulIs, pois as outras não eslavão no porto, por ler mandado uma :t
S. Vicente, e as oulras andaviío lia pescaria. Temeraria foi esla empreza =
Estac.io de Sã carrega sobre o lndios, e sendo atacauo com grande furia e
<\lnea~'ado de com piela destruição, não escaparia com a vida se um inci
dente imprevisto O não salvasse. No o[)carniçllmcnlo ua peleja,ao disparar
de uma rlluqueirll, pegou fogo em uma porçiio Je polvora, e o eSlrundo
foi tamaubo, que produzio a explosão, que estremecendo tuuo,c formando
uma den a fuma~a, encheu de laulo terror aos Tamoyos, que ainda mais
csp'avoridos pelus grilos de uma lndill (l),mulher de um principal,que em
gritos uradava que fugissem, olJedecenuo a fraqueza iJumana, puzerão-se
l'apidameDI~ em fuga; e os Porluguezes contentes e marllvilLwdos dos suc
cessas, cm transportes ue alegria, abraçando ao seu capitão-mór Estacio
de Sá, se l'elirárão para os seus quarteis.

Depois da acção, 05 Tamoyos perguntavão: quem era aquelle soldado
teio galhardo, que andava armado no tempo do conllicto, e saltava illCre
pielo em suas canóas, e 1I,e melte!' tal terr01", qlM roi a maio1" cal'sa de
lugi1'em?

Depois desta victoria, díz D.. Ianoel de Jeneze5, na chroniclJ de D, Se
bastião (pag. 354) desembarcando os nossos em terra, forão a igreja e fi
zcrão acções de graças por tão evidenle ravor (porque aLlri uuirão a vicIaria
ao palrocínio do tnartyr S. Sebastião). E daqt~i ficou int roduzida a {esC('
das canoas (2), que no Rio de Janeiro se celcbj'ava todos os annos cm dia de
S. Sebastião. Esta festa cauio elll desuso,e hoje o que sr. ullserva é a lrasla.
dação ua ImagclU dv Sanlo, com Cesta na igreja, e procissão.

Estacio de Sá não CSl)el-a latais pOJo delongas, vai
ataca." os F.·ancezes, (Ie.·.·ota·o~, Inanda .)ersegub
os TalDoyos e (lestJ·.ü-108.

Estamo de Sá inlimamente convencido de serem os Francezas os que ex,
citavão a ludiada para o trazer em conlinuada guerra, resulveu-se a ir ala
cal' os Francezes, e expulsai-os da uiluia do Bio de Janeiro; e antes de

(1) Diz. Frei Agostinho de santa Malia, no Stlntllario lJ1ariano 10m. 10 pago fJ.
que o e~tr()nclo c o incendio, que com damno, e com lart'or admiron a todos os lJar
baros, fez mais fortuida.vel a voz que levantoll uma lndia velha que os acompanhava,
grande feiticeira. venerada entre elles como idolo de alJoIIIÍlwç'dO. chmando-FugiJe
{u.gi logo, porque me revelou inspirações divinas,quI vo" espera a feitiçaria dos
brancos. com morte industriosa.

(2) O Padre mestre FI'. Ago51inho de Santa ~Iaria no Santuario AIariano falland o
da viCIaria alcançada sobre os FI'ancezes e Tamoyos 110 tom. :1.0 pago 6 diz-Succcdflu
isto pelos annos de 1567, no qual tempo livrou Oeos polos merecimentos do Santo,
<juatrolcanõas grandes, cm q,ue ião os melhores soldados, de uma. cilada dos Tamoyos
qne conSla\'a de cenlO e oi~nta llanõas bem esquipada. Ainda ao prosente (1713) se'
S'az ao Santo uma- grande festa que chamão·das canõa,'!'.
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marchar para o campo da balalha proclamou .10S .cus solt13t105 dizei1Uo :
E' tempo companheiros de castigarmos a05 rebeldes francezes, giM exci/ão
contra nós o {uror destes desgraçados Indios. Eia pois vamo á destrui-los
nas sua~ embarcações, para red1~zinnos estes iniJm'gos a não poderem
adiantar Ct desgraçada sorte dos Tamoyos.

AC(lbanc1o do fallar Eslaeio ue Sá, 50 embarcou, com a sua força nas
embarcaçõus ue guerra, e f-ai in vestir as nàos frílllcoZils, para quo
ellos lambom a cusla do seu proprio sangue, experimenLassem o va
Iar, e Jisciplilll mililar uos I:'ortuguezes, licamlo vencidos e des·
truiJos,

Prine:ipianuo a acção, o fogo so lllêa tio uma .(J outra parle, com todo o
dlJnôJo, a se emponllilrcm no ganho da victoria, o com elln a possn un con
quista ou a perda della; porém a Divina Providencia inclinada em favor
dos l'orlugu8zes, fez qno ficassem venciuos os Francezes, com grandes
perda, aLé da propria capitanea.

BaLiuos com vigor o completamenle .uerrotados, manuou Eslaeio ele Sá
acommeLLcr pela slla tropa as alMas, e os TllmoY05 mio podendo resi Lir
ao peso da acção. fogem C@IU SUIIS fllmilias para o interior das terras, tlei
xalldo montões de cauaveres, uns traspassados t.le halas, e oulros muti
latias polo golpes tias espadas. Quanuo E tacio ue á, pela derrota quo
causou, sUPPUllhc1 os Tamoyas socpgados, os vê de novo no el1mpu da
agr.rossão,pnis tal ora li impressüo que nelles fizerüo as idéas incuLidas pelos
Frnllcezes da perda da liberdall ,.que, nem /I vista de tantos ~slragos, e
mortes dus sous parentes e amigos os acobardllva c abatia. A idéa hor
rivel quo faziào ua escral'iJlio, o da perda da palria, era superior a tu(lo:
pl'ererião a morle gloriosa no campo da batalba á ignominia do ca
(lLiveiro.

Nos selv8"'ens da America,a na'lurez-a nào havia sepultado 0 sentimento
profundo do amor ua {llltria, e por elle empcnhavão-se na mais caprichosa
dereza; e por i.50 conlinuava a guerra, e os TamQYos intrepiuos voa"iio
aos perigos, tlespre and04 por amor da liberJadc.e da patria, a existencia
terreno,

Depois da grande refrega que os Portugt:lezes derão na In(l iada,
1i:slacio do Sá, teve notiria. que os Tamoyos se lIjuntav110 em numero es
pantoso, em uma das sllas aldôas, para a celebração do uma solemnidade.
Era no ultimo flllartel cio anno de 1566, que entre os Indios se celebrava
essa fosla solesLicial, e Estacío dI) Sá, aproveitando o ensejo da grande
reunt50,0 mandou alacar por SlJas tropas, e a peleja roi t50 dura e cruen
ta, que não obstanto os Portuguezes ter.em feito uma enorme mortandade
nos Tamoyos, n perda dos i.nvasores fo.i .considerave!, pois segundo o tes~

temunho de uma chronicll manuscriptil, 'Os rortllguezes perdêriio 300 sol~

uado', em cujo numero ficou ferir1o,por querer salvar uma mameluca de
S. Vicente,o insigne cllpitão Antonio de Lagea, e de cuja reriJa morre\l
pouco tempo depois. Esta perda, que fói mui sensivel a E tacio do Sá,
não o enf('aqllec~o em proseguir na guerra, e na fundação da ciJade ue
S. SebasLião do Rio de Janeiro.
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E$t.l.cio .lc Sá, llUO achou.lo apI'opI'ia.lo o local ellh'é t)

Pão dê Assuca.', e o .norro de S, João, lta"a a conti
..uação .la ellificnc;ll:o da cidade, cIllln'chcll(lcu ti'alls·
fel'i-la l)a..a ~ lado o l)l)osto,

Nno obslnnte'l1 111111 incessantn cm que 50 VIU o cnpiliio-mór Estacio-de
Sá, com os seus ifll~lIm;los inimigos, c tor pela força das cil'cllmslancias
~scolhido o \oca1, elllre o Pão de Âssllcllr c o morro de S. João, [1"ra Stl

t'Stnbelccer com a sua gente, c ter nesse mesmo 10cn\ fUI1(1nuo o primeiro
povoll<lo portugllcz, com IIlojamenlos, fortíOc.ações e tempLo,rcconbeccu.
i:lue elle Aiio til'l1la as condições necessal'ins pnrl:\ uma cillaLlc, c entiio es
'CnlhCl~ l'!fl pa... to oppostn,c fronteira a entrada da hnrra, no lugar ch:nnado
da Píassaba, CllI'e era Uffi.1 platlice l1all.](\osll, ollde foi COl\slruido o pequeno
edificio em 1582, par'a hospital da Misericol'llia (1), circulado tle casas, (l

forteou baluarte, principi"do paI' Villegaignon,cofllinuauo e conclllído por
Mem deSá, para dcfela, chamado de S,TAiago e hojo ponta do Calalvouço,
on(le se acha. o "rse11al de guerra,

ReceifJse de ser acommetlido dos lnllios oLIIlheranos frllncezes, al11llrOIl
1'1 cidadella, c (o11íOcoU·Il, conforme [IS circllm~lll'llcias petliiio, e 1100100n Il

'Pedro i\lIrl.ins NllmOl'lltlo, qlle já em 1544 fôra juiz ortlinllrío, em Santos,
para juiz da nova cidade, por provisão de nde :::ielembro de H'Gu. Nomeoll
alcaide-mór da eidaue.ü Francisco Dias Pinto, ca"nlheiro fidalgo, II cnpilüo

/

(I) FI'. Agostinllo (te Sllllta ~Inrin, no Salltuario JlfltriallO, edicüo dc 1723
1,{'rcrc lfl1c pelos a'nuos de 1582 se entende teve pril:cipto a casa da l\lisericordia
lÍa c:idadr. do llio dc Janeiro, 011 POII':OS allnos antcs: porql1c nestc anno chegoll
álfu.cllr. porlo,\lll1a itrma.lla de Castella, quc consla\'l\ de de7.a!'Cis náos, em quc ião tl'(:7.
milllespanltópsJ mandados 11ot' ,jj\'lip,pe U,a segul',lr o Estreito dc Magalltilcs. de que
('ra grneral Diogo Flor~s Valdc7.. Com os !emporacs padcceu eS~1 ai mada muito por
(;UC lhe adoereu milita ~pnt(·, '! assim chr:;ariio ao I\io de Janeiro hcm nccessila(los
~Ie rel1111clio, c dc af:'asallio, 'Acha~'a-sc n('sla l)c(:asi;io l'laquella crdadc o "clleravel
padre José dr. AncltiNa, \ isitantlo o Culll'~io, que alli tCIIl a Companlda, fundado UI)

al1l1o ele 1567. Como o ,'cncravel padrc José de Ancl1icla cra varão sm110, levado da
I'ilritlatlc, tomou milito por sua cOllla a cllra, e o remedio tle lodos aqllelles <'nrermos,
~dauclo Iraça, como sc lhes as~igflassc uma ~asn, cm qlle poclessem ser curados lodos,

_ c assistidos; para o que destinoll alguns rel·igiosos, assi'lindQ lamhem clle ao mais,
com as .medicill~s. medico, c cirur~ião. Com esta Occasi.io leve principio o hospital
'(l(l. cidade (le S. Se1Jastião do Rio de Janeiro. Nt'SIC tempo, como dis~emos, os
irmãos daqllella Santa Casa, nuva01ente ·et'ecta, lomar{tõ por Slla conta acudir lambem

,ao hospital: o quc fizerão com gr'\llde cariclatle, e o furão augmcnlanl!o, como hojp.
sr. \'~, onde se clII:ao todos os enfuJl10s tle 11111 II ,Olllro scxo, CO.ll eximia caridade,
l,ica este situado dos Llluros para dentro tlaquclla cidade, e junto ii casa da ~(,jse'

ricol'llia.
Quanto ao principio della, as noticias '1ue sc achão ao pr('srnlr, é uma provisão do

prelado a<lmiMiSI·raltol' eet:!esiaslico claqllella repartição, Unrlhulolllell Simõe5 !:'crcirn,
passada 110 I" de Julbo de 1591, a favor cio provedor e irmãos dafJllellil casa, para quc
os \ligarios da parochia srnão íutrOlllCltess('m .nas SltaS eleições. Desdc essc tempo
-conlilllliÍl'ão Os provedores e irmãos no scrviço, e adminisllação do hospital, assisliodo
c.om sllas eSlllolas, c dos n1il1s fieis.,qlle em seus lestilmenlos as dt~ixaviio,assill1 para O
CullO Dil'ÜlO,CUIIIO pnra u aUcll'll'nto tla casa,C eur,a dos pobres enfcrmQstlesalllparaQ()I;.



que foi de Parlo Seguro,nomeado por Mendo uo Sá, na Blibill,a 10 de De
zembro do 1565, cm romuneração, não só ue serviços aul~riores, prestados
alli, e na guerra contra os TamO)'09, como os que preslou na cdificnção
da cidade.

Estueio «) S i enta'cga as chaves tia nova cidade «lõ
nio de Janeia'o ao aleaiele-Juól' eOlu todas as t{U'ma'"
li«laeies.

Dos documentos que lemos a visla, baseados na exposiçiio UO PrI
meiro livro de vereauça ela camara do Hio de Janeiro, e lIa q I} men
ciona o dezcmbargador Ballhazar da Silva Lisboa, se sahe que, do
aula da posse de 1:3 de Setembro de 1566 consla, que apresenlalltlo o
ulcaitle-mór o seu provimento ao ~lIriliio-múr Eslacio de. li, estando pre
sente o juiz Pedro ~Iarlins Numorado, e o alcaide pequeno Domingos Fer
Ilandes, pedia que o em possassem, segundo o que el-rei manda 1'3 em suas
ordenanças; e detendo-se o governador com as mais pessoas 6 porta prin
rjpi,11 da ciJaclclla e fortaleza, lhe disse; - que cerrasse a porta - o que
fez o ülc(lit1e·mól',com :.Js suas proprias mãos, bem como os dO\Js postigos
so1.)I' -pOSlOS nellas com suas alJrabas de ferro; e Hcando o capitão-mór
)~sliJcio de ~á, fúra das porIas e muros, lhe pergunlou o alcüide-múr,que
eslava da p(lrte de dentro se queria cntl'a?', e quem. cLte era? no que res
ponucu o capiliio-mól' e govllrnador da cidade de R. Sebaslião do nio de
Janeiro, em nome de al-rei nosso scnhor, immodiatamente, Ih'e foi aberta
LI porla,dizonuo o alcaide.mór, que o rccolllwcilt por seu capitão, cm nome
ele S. Alteza, cllja cidade e fortaleza m·a.

Deste acto de posse lavrou o laLolli'io Pellra da CosIa o aulo no livro
compelente,para em todo o tempo conslar.

Estaeio ele Slí contbmou a ltl'ovêl' S officios eiveis
e el'iulinac§,

Era P~lIro da Cosla, cscrivfio das s('smarin , c tüIJelliüo de nolasj
provillo por i\IenJo ele Sá em nue Selembro de 1565, om remuneraçào
de seus sen'iços mililares, qnnndo o acompanhou da Baltia a primeira
"ez conlra Villeg3ignon; e havondo desislido daquelles orf1C;ios, Mendo de
Sá lbe ueu em 30 de Janeiro .uc 1567 o emprego de tbesoureiro dos
defuntos e Ilusentes; passando a servir os offlciosue escrivão das esma
rias e luLellião de nolas Gaspllr B.odrigues deGóes,por provisão do Càpiliio

'mór Estacio de Sá, ele 16 de Novemhro do 1566, om consoquencia de ser
viços prestados na armada, o na capilllnia de S. Vicenle; dando em 6 de
Novembro do mesmo al1,IlO o ameio do Bulia das armas da.cidade,ao mesmo
lled 1'0 ela Cosla.

Nomeou alcaiue O carceroiro a Francisco Fernandes; é aI aptísla ler·
nandes, porteiro o pregoeiro, ambos estes oili ~ios, por ptovisão oe 15 li
Setembro lle l5GG.
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~Jcndo de Sá, já tinha feilo as nomeações- dos oulros omcios de j 115ti~a e
fazenda, por provisão passada na Babia em 2 de Dezembro de 1565. Em
consequencia de haver desistido Pedro da Costa, nomeou a Miguel Ferrão,
tabellião de notas. Em 3 de Dezembro de J566, eslando o governador geral
em lIhéos, nomeou a Fstevão Peres, no omcio de provedor da fazenda
reaJo

Uendo .Ie Sã, gove.'ua.lo.' gel'aI .10 Estaelo vent .10
Dabia eJn I!JOCCOl'.'O elo Rio ele .Janeh'o, e tI'az eln suo
eOllll)anJaia o bisllo D, Pedl'o Leitão,

Menllo de Sá, ignorava o eslado dos nelYocios do Rio de Janeiro, porq[}e
Eslacio de Sá, occupado com a guerra, ü com a nuva fundação da cidade,
se tinha olvidado de lhe mandar nolicia ,e elle vivendo impacienle,nprouve
ti DElos, que incro a Babia, por chamado do superior, á lomar ordens sa
cras do bispo D. Pedro Leiliio, o padre José de À.ncbieta, o instruio do
que tinha obrado seu sobrinho, o valente capittio-mór Estacio de Sá, e da
ne~essidade que elle tinha de ser soccorrido com braços, e munições de
toda a especie, para eSlabelecer a subsistencia da cidaue,que elle prin
cipiava 11 fundar, como do allgmento da.colonia para a fortificar, porque
a Inoiada favorecida pelos Fl'ancezes, a cada passo o distl'aiJia, e que só
com a destruição e banimenlo delles, poderião os POl'tllguezes proseguir
na ediacaçiio da cidade,e viverem em paz. Em Novembro de 1566, partio
em uma esquadra da Bahia, Mendo de Sá:com gente forlo e amestrada
nas armas, e com ludo o mais indispeosavel para concluir a "uerra, e
fundar a cidade, com escata por llhéos, acompanbado do bispo D. Pedro
Leitão, que se offereceu a segui-Io,e do padre Aochiola,e muitas pessoas
nobres,com o fim de baler e castigar os Indias À.)'moré ,quo omprehendião
a destruição daquella villa,participando dalli mesmo ao governo de Lisboa,
o que tinha obrado, e da sua intenção,na marcha para o llio de Janeiro,
depois de deixar em llhéos tudo em Lranquillidade, fez-se do vela no 10
de Janeiro de 1567, para a recem fundada cidade do llio de Janeiro,
onde chegou no dia 18 ante-vespera do dia do glorioso martyr S. Sebns
lião, com grande satisfação de toclos, que bavião dous annos passaviio por
tanlos trabalhos.

Em presença do lIugmenlo de força, onue vinhão homens experimen
tauos na guerra, c do emponho que tomavão Mendo de Sá,e seu sobrinho
Estacio de Sá, não só para li conclusão deHn, como para a fundação
ela nova cidade, resolvêl'ào-se a atacar logo o inimigo no dia 20 de Ja
neiro, dia do marlyr S. Sebastião, que por paLlroeiro lomavào da acção,
acommclLondo as duas principaes aldêas, que en10 Urocúmery (1) e Pa-

(1) Assim se chamava li Ilha on<1e hoje eSlá a forlaleza de Villegaigu(}lI. de uma aldra
de Judios ferozes,que nella habiLav30. A forl111cza de Villegaiguon Jundllda cm 11555, era
chamada antigamente forle do i\1oulc das l)almciras, e depois deix.ou esle nomc,c COrl
serl'a o tio seu fundado!'.
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fnnupncuhy, forlificadas com fos os, cavas, c artilharia dos Fruncozes,
guarnecidas do muila gonle guorreira. Sallando os Porll1~uezes cm terra
(lO romper do dia 20 do Juneiro de 1567, delerminou Mendo de Sá, a
fórma do ataqne, e Estacio de Sá, lomalldo as on.1ens de seu lio, as fui
pondo cm exocll~ilo, consagrando primeirilmente a DEOS os seus volo ,
pola felicidade da ocção, c recebendo a benção apostolica do bispo D. Pedro
Leilão, mar hOIl com dons bal<Jlbões da Ilôr da infanlaria da armada,.e do
urray"l, escolhidos por 110. Subre o verdadeiro lugar uellominouo Unt
çWlle1'!I ha tnllln Juvidns, por fillla do docnmentos, que só por onjec
tllras podemo a criar, O padre mestre FI'. Agostinho de Santa Maria, no
lom. 1° do seu San{ual'io JI1ariano, impre so em Lisboa occidenlal, na of
ficilltl de Alllonio Pedroso Galram, no allno de t 723, Jallando dos succes
sos do lo OCCltsi50 onta qne :

e( Tendo mostrado a experiencia de dous annos,em como aquellas arma
nüo ba lavão para conseguir a conquista, russou li ella eaunda vez o go
vernador Mendo de Sá, levando [I sim pela autoridade tia pessoa, como
pela importancia da occasião, todo ° poder do Era iI. Logo que sallou em
lerra, se pOz em marcha, pal'U que [I presteza causasse maiur espanto no
inimigo. E de ejanuo, que o principio déssc ju lamente fim á guerra,
começ u pelo mais difficu\toso,para a abar mai brcvemenle, Enlre oulras
havia uma grctnde povoaçào, ollde e tava a l)rincipul fortaleza, chamada
Un6çÍtI1M1'Y, que obrou wn engenheiro !'Htncez, com arcAíleclnra 1'egulm',
guarnecida de artil/wl-ia grossa c de gente escolMda. Conlra esta se mo
verão o no'sos, de maneira, que a ordem dos soldados era a maior for~a

dos esquadrões,os quacs marcha vão com tanla alegria,que ella annunc:i[lya
o bom -successo, c.»

Esla expo ição do hi toriauor religioso,nos deixa claramenle perceber,
que a aldCa ou povoação denominada Uruçumery, não era oulra que a
Ilha, onele está a forlaleza de Villeaaignon, por ser a mais forte e allllrne
cida de Ind ias e Franceze , o por i 50 a primeira a ser alacada por quem
estava uabituado a vencer e destruir. Dá-se pois a batêllua, e depois da
mais porfiada resistencia, o sanguinolenta pek'ja, conseguio o general por
tuguez a victoria, entrauuo na aldêa, a custa dc grande mortandnde de
rndios e Francl.'zcs,maouando agarr[lf cinco deste ultimos, que os mandou
enforcar (1) para exemplo do outfOS, e por elles aprendessem, que [lssitrl
como sabia ser humano, era lambem inllexivel em punir os crimes.

Eslacio de Sá que senão poupava na acção, porque queria o vencimento
da lula, vio com dóI' cahir morto o valente Gaspar Barbosll, e logo depois
recebe elle lima frechada que lhe alravessou o roslo, nesta mesma acção
de UntçUmcl'Y; não obstante se seguia a de Pa1'anapuculty (2) fortíssima

(I) yusconcellos chronica da Companhia dc Jesus iiI'. 13 pag. 31>7 § 109. Vida do
pad rc Auchicta paS 118.

(2) Nilo sc conscn'ou mcmoria scgura da ahJ~a chamada Pawnapttcuhy. e ncm o
])adl'o SimiIo dc Vasconccllos dClcrrnillu o Jugal', c SólllClllC diz (IiI'. 3° pago 30S Sl103)
conc/tti<lo com Unlçetme,.i j acon(eeeu (L nossa sO/<laélesca o p,.illcijla/ ela se[JlIlH1.a a/eiea
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il1lriocheirada com valias e fossos; o qual sentia deslruiun pelll arliTllü·
ria e mosquelaria, depois ela mais terrivel morlandade, renderiio-se os
Tamoyos e pediriio a paz que se lhes coocedeo.

EstaGio de Sá em cOllsequcncia ela frcchuda qlle lhe alravessou o roslo,
foi pura 11 povoação curar-50, c apezar dos esl\)rços qlle se fizcrào pi1ríl
6ílil't11-o, li pois de um mez ela acçiio decisiva do dia 20 de JtlllCiro ele 1567,
fullecoll no arraynl de S. João, que depois ficou pela transferencia da
povou~iio, se;;Llo chamatlo villa Velha, e roi sepultado on humilde cnpelln,
que elle edificoLl alli (1) deixando em touos os cora~ões a mais viva e do
lorosa sauuade.

Os l'cstoS Inol'tacs .te Estacio 'clc Sã são tt'asladatlos
I~ ra a oo"a igreja.

Desesele annos depois, Salvador Corr~a de S[I, tendo concluido a Só
pilfochial de S. Sebastião no alto uo marro do rne. mo nome, 011 tio Cus
10110, Irosll1uotl os ossos ele seu primo o capil50-mlJr EsliH.io de ÍI, e co
hrio.os com uma lapida, lendo sobre alia a se"'llinle iII crip~iio-Aqui

jaz Estacio dc Sáa primeiro capÚ{io e conquistador destct {erra, c
cidade, c a campa mandou (aze,' Salva(101' ('orr(Ja ctc Sáa, scu primo sc
gundo, capitüo c governador. com suas ClI'Inas, e csllt capcUa acaúou o
a7lno dc 1583.

Corrêrão os lempos, c se lransferindo para n ígrt'j de S. euaslilio do
Cilslcllo os fracles oapu 'hos, entenu 'riio ('ollcerlur o templo, e lelldo-, e do
botir na sepultura onde pela illscrip~ão se suppunllão eslélr o~ rcslvs mur-

por nome I>aranapllcuhy : l)ordm como eslava esta em ilhn l'(lSll ,chameu/a. elo Gato, roi
necessario conátl;;il' artilharia e /J(llcr-!íw a,ç cercas, qtte erõo doliradas elc Tah'('];
pela mil interpretução tlus pUlal'rils-J>or,/1Ia 1lI1Ir, ]lllcllh!} grosso, ou agitlldo,o au/or ,lo
lJircionilrio geo;;raphi:o, colioeü e.ta (I!lu I'óm da b1\1'l'1I, 011\.1 e se acha o phürol, conhe
ciúlI com o Mme dú ilhü Uü$.iI.

So nos não I''!,\llil a memoriil, lernbr11-nos ter visto um mappa que o conselheiro Drum
monu ou outro s.enltor oO'erecpu li S. i\1. o IlIlperuúor o illustrado Sr. D, Pedro Ir, c quo
eslflno archivo UO Jnstitulo I1islorico, IOl'antlldo anle úe 1613. dando a ilha du Govcr
Ililtlor o nOllle de ilhu do Gil lo. por ~er ll'lldicI:ào ler morado ne\la lJlaceo'acayaguaçtí,
galo grande, nome de um Jntlio prillci pld dos Terminós.

Pelas inresliguções que temo feito, SomOS de opinião, qne a ilha Purunapucuh)' "ii
ilha do Gula ou do Go\'ernador,u~sirn ollheciúa boje por perlencer uSa I\' ado I' Correa tle Sil.

(I) Exisle o retrato de Estilcio lIe SiI, omllndo o Iceto dll sala dus sessões tio scnado du
C<1111i1rU do Rio tle Juneiro.o qual vimos,e se"nllúo nos informou o Sr.lnnúcpncio ú;l Boch"
l\laciel. um dos mais inlelli;;entcs ernpregildos daquella cdclidade, qne o ill\lstrado Sr.
l\lanoel tle Araujo Parlo-Alegre sendo cllcarregado pelu cnrnara de 185<1, para indicur os
govel'lliluores cujos relratos dOI'el'i.1o 01'1\:11' o tecla dü sula de suaS scssões, apresentou pri
,nciro o de Eslucio de SiI.como, o ('undador tia cidude; segundo, o tle Gomcs l?rcirc do
Andrntlr,collde de Bobadella, primeiro vice-rei o o mais [lre.bnle gOl'el'l1udor i terceiro
o de Luiz de Vu conccllos, funuador do Pas·cio Publico; quarto do Sr. D. Jono VI,
primeiro rei tio D,rasil I qujnto o do Sr. 1), Peúro de Aleantura primeiro imperador; sexlO
o do conselheiro José nOllil'acio de Anúradu r. Sill'a, primeiro ministro du inuepeudenci,L
O Sr, Porlo-Alegre deu para cópia um retralo de E tacio tle Í1, e e lamas COIII'CI:cido!
quo erá fiel. Ach:l-se vestido ii antiga, 'om uma gOl'l'a \'errnelhn na cube<:u, habito de
<;uristo pendente, e represenlando de quarcuta li ~incoellta allnos tlc idilue,
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Ines do cnpiLiio-tllór Estado de á, °superiur uos capnc:llos niío quer nuo
tOCilr nu InfliJa sem pal'licipar a S. l\Iugestac1e o lmperodor, eslo illustrado
seuhor ueLcrminol1 que oInstituto Historico se enCllrregasse da cxbumuçüo
c verificação lio lieposito precioso alli guardado.

Foi marcado O dia de domingo 16 de Novembro ue 1862,pilra suspen
são da lapida, c exhuma~iio dos ossos ue Estacio de Sá, o que foi feito em
prcscn~a de . Mllge lade, e dos membros do Institulo Historico.

Nas primeiros camadas de lerra,acbarão-se ossos lle crian~o ; mnis em
baixo ossos .de um adulto; e ullimllmenle em grande profundidolle, a 'lia
rijo-se 31guns ossos já reduziuos á poeira, que sem o menOr crilerio reco
n!wcel'llo,so ser ue Eslacio ue Sá ! !

Appilralo a foi a escn\'[l~iio da sepultura, e mais ainda RS periprciil ,que
se deriio nc e acto, e êlulIlira que lI'enlre lll1) ta " nte de illuslra~iio que se
achava presenle, ninguell1 IClI1brns'c a falla de critcrio na indagação e
reconhecimento do que c tinha adiunle dos ulhos. A inscripção da campa
guiavo o call1illho,e annlll1ciava a existencia do tbo ollro t'ommum a toda
a humanidalle (os ossos) qne se buscava, no caso de se encontrai-o em
qualqner eslauo que '\ m50 do tempo o tivesse conservado. Neste coso
pediu o criterio, que anles se bu cassem os nolas, assenlos, ou roteiros,
que dessem certeza; porém não se enconlrou algum escripto, ou moeda
no lugar, c nem assenlamentos cm parte alguma, e nem mesmo os ossos
poderiiio revülar pela conflglJra~ão e peso, ou mesmo os ossos da face OI1t~O

o grande cllpilÜO experimeutllu a fn'ch.nda de qne morreu, pelo estado do
poeira cultarea, a que estava reduzido! No entanto ainda o pouco eriterio
prcsillio ao exame, e nillguem consiJeroll, que aqllella lapida talvez em
Jugar cios ossos cle E locio de Sá,auêlfasse duus grLlIldcs crimes, o primeiro
II morte Yiolcnla de 1101 adullo, c o segundo a do um innoccnte! Porque
ocoberlllllos pela inviolabilidade ue um lugar tüo respeitayel, se sepultas
sem dous crimrs,que se escondi50 asjusti<:a humanas. Qualquer que eja
o exame que e [u<:o nos ossos redllzidus li poeim, flue se acbarão na se
pultura coberla relu lapida,que tem o nome de Estacio de Sa,naua poderá
fozer que iluthelltiquo LI realidade do flIcto, porque nem a anatomia,e nem
ac1lil1lira podcráõ ilJdividuali;;ar o slljeito a quem pertencêrão,mórmenle no
e.lado de poeir-a ii que eslão reduzidos, attenlo o lapio de 'Z!)6 anno , que
medeia do fllllecimenlo ele E~tíJcio de Sá, ao da exLwillllção presente.

Possuindo nós o mais fecundo arcuivo de ducumentos histQricos sobre o
Brasil, desde a sua descoberta àté agora, adquiridos alguns ª peso de
ouro, infaligavel diligencia, e a bondade dc 1llgllUS amigos dedi.caelú a
nossa pessoa, faltpva·nos explorar ° arcbi\o ela secretaria e Camara
episcopal, o que fizemos, pondo a nossa disposição, sem reserva tudo
o qlle alli existia em proveito da bistoria do p;)iz, o RC'v. conego
Jusé Antonio da Silva ChllVC', secreta riu do bispado, e escrivão da camara
ecclesiasticll,oITerecendo-sc para ojudar-nos na pesquiza dos documenlos
o Rev. paure JIJão Antonio Soares Uibeiro, e o Sr. Carlos Jos6 da
Costll e crivães da camara ecclesiaslica, e o Sr. Joaquim José da locba
archivista, os quaes com °maior empenho revolvcndo e cxaminando ~
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urc1lÍvo, nos entrcgftriio os livros existenles, para com calma rcvermos(1)
e pllssando a percorrei-os, nada cnéontrúmos que indi 'asse o facto da
tr.aslaJíl~ào UOS reslo Illorlacs do "'(",JUue cllpiliio-mór Estacio ue Sá, por
não Iwvel'ern outros documenLos mni ,que a inscripç50 lapidaria, e o 1 s
temunho da cl1runica malJuscripLa que possuimos. rara nüo ficarmos
ainda em duvidd, passámos a examilJar o que havia nu senado da eamara

(1) E·tes livros são os uc baptisarlos. casamentos, e oIJitos das l'rcguezia da Sé, Cande
Jaria, e S. José, que abaixo lIlcmorúmus.

Fregue:;ia da antiga Sé (igreja de S. Sebastião do Caslello) que examinámos.)

D.\PT/SiDO DE PESSO.\ LIVRES.

J,ivro 2°-1623 a 1632 Lil'ro 3°-1633 a 1653 I.ivro ""-1604 a 1680
» 5°-1680 a 1705 » 6"-1705 a 1720 » 7°-1720 a 1728
» 8°-1728 a 1735 » \)"-1735 a 17.-11I » 10-1744 a 17ii\J
» 11-171;;) a 1782.

ESCRAVOS.

Livro 10-1623 a 165t Livro 2°-1655 a 1(176 LiVl'o 3"-1676 a 11,83
» 4"-1683 a 1694 )) 5"-1694 a 1707 ) 1l"-1707 a 1718
» 7e-1718 a 1726 » 8°-172ti a 1733 » 00-1733 a 171,3
» 10-1743 a 1763 » 11-1763 a 1782.

Livros de casamentos de pessoas livres e escravas,da antiga Sé do Rio de Janeiro.

Livro 1°-1616 a 1653
» 40 --1708 a 171!}
I) 7°-1739 a 1748

Lirro 2"-165·t a 1690
» 5°-J719 a 1730
» 8"-1748 a 1760

1,lvro 3°-11190 a 1708
» 6"-1130 a 17:18
» 9"-1760 a 1776

Livros de obitos da antiga Sé que perco Tl'WlOS .. 01° 2" 7" e :13, estão muito estragados
e só com d'i/ficu/dade se podem ler.

Livro 3"-1639 a 16ií3 Livro .'I0-16M II 1673 Lil'ro (i0-1673 a 36117
» 60-1687 a 1701 » 7o-n01 a 1710 » 8"-1i"J O a 1714
» 90--1714 a 1119 » 10-1719 a 1724 )) 11-1724 a 1727
» 12-:1727 a 1732 » 13-J732 II 1736 » 14-J736 a 171,0
» 15-1740 a 1746 ») 16-1746 a 1758 » 17-17õ8 a 177(\
» 18-1776 a 1784.

Fregue:;ia da Cande/M'ia, livl'os dos baplisados.
PESSOAS LIVRE.

Livro 10-1635 a 1662 Lil'ro 2"...:...1662 II Hi!l4
)1 40-1718 a 1724 » 1S"-17:H a 173,1
» 7°--171S7 a 1781.

ESCRAYOS.

Livro g,,-lll!la a 1718
» 6"-1734 a 17lS7

Livro 1°--1703 a 1717
» 40--1733 a 1741S

Livro 2"-1717 a 1721, Lil'l'o 30 -1724 a 1733
» 50-1741> a 1774.

Livl'os de casamentos de pessoas livres e escravas.

Livro 1"-1(71) a 1699
» 40-1724 a 1737
» 7"-1761 a 2782,

Lirro 2"-169!l a :1718
» 5°-1737 a 17li1

Livro 30-1718 a 1721
» (;"-1'151 a 17(;1
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e vimos qne o livro mais antigo que possue, é o que começa aos 30 dias
do mez de Junho elo 1635, sendo escriviio interino, por ll~meação de 30
de Julbo, lnnocencio Corr(}a, e membros da vereança Domingos Carneiro
Coutinho, JoJo de Castilho Pinto, e Joüo de São·Tuomé Costa. Este livro
está muito estragado, e difflcil de lêr-so.

Livros dc obitos.

a 1713

a 1736
a i73li
a 1778

Lino 3"-1606
) 6"-1724
» 80 -172\1
)) 1L-1724
» 13-1704

Livro 1Q-16.tl a 1GGS Lino 2°-1668 a 16!HS
)) 4"-J7J3 a 17J7 ) 5"-1717 a 1724

(não diz n nunlcro do ilnnns) » 70-1i24 a 1720
Livro \/"-1730 a 1744 » 10-J1H a 1748

(E' sól1lente úe escravo.) » 12-1748 a 176·i

Frc!Jllc:ia de S. José. Livros dc obilos.
Livro 1u-na8 a 1168 Livro 20 -1760 a 1780.

Além de.tes livros encontrámos ontros núo menos importantes, pertencentes as fre
guezias do Engenho Velho, de 164 L, de . Chri toviio, de S. Gonçalo e da colonia do
S~rramento, donde extruhimo' notus importante para o nosso trabalho.

E' preciso ob erva r, que os linos tie ollitos sllo preeiosissimos, porque nelles vêmtraos
criptas as I'erllas trslameularias dos flllleddns no Rio de Juneiro, é donúe se conhece li
origem das riquezas com que o fanatismo religioso uha>teceu os eonveulos, e as ordens
dos immen os hens que possuiãO. Hu verbas lestamenlnrias e~lUrdias, e oulras mui cu
riosas. Ti\Cmos a paciencia de percorrer, apezar du má e cripturação. todos esses lil'ros.
e copiamos as "erbus le tamentarias, PUl"l as imprimir-mos na nossa Choro!]raphia, nos
IU"'ares que mais cunvenientes acha rmos.

Em lodo este exame niio enconirámos uota ou i:,dic.1cão, qüe nos memorasse, a trasla
duçiio dos os os de Estucio de iI para n anliga é (igreju de . Sebastião) e nem mesmo
Simiio de Va conccllos a tl'as1;\II1, porque a sua chronica chega a 1iS70 e 31 da Compa
nhia. A inscripç;lo, que acima trasladámos, a não ser /I que exi-le na lapida, copiámo
da chronica IJlanu. cripla, que temos dianle tlos olhos, a qunl suppomos ter sido eseripta
no começo do se 'ulo pnssado, porque nellll vem transcriptos documentos muito :il1tigos,
extrahido' dos livros .10 senatlo ria cnmara do Rio de Janeiro. que se perderãO. Não exis
tindo pois, o lU o 2" livro de nhilo da antiga é, o niio havendo no senado da eamara
lançamenlo que memorem o fucto, porque percorremns ludo com minuciosa invcstigacão,
podemos com egur~nça atnrmnr,p lrque tamhem na bibliotheca publiea. nada existe, qua
(jualquer illlormaç;lo npresentada pelo [nstituto Uisloril:o deve ser recebida eom e cruplllo.

O J01'llUl do Com71lCl'cio, de exta-feira, 23 de Janeiro de 1863, n, 23, na Jlarte da Ga
zotilha,nos deu conlll do exame que fez a commissiio do Instituto Blstorico. para I'erificar
a authenlieitlade dos restos mortaes de Estacio de Sil, e da leitura do que selnaprimio
nuda se conclue, porque a analomia em sllas investigacõos osleologicas, por mais e forços
que empregasse, nilo daria outro resullado rnai>, que hypotheses ou conjecturas, que de
lia da servem para a historia.

Quanto uos ossos dos dOll individuos que se encontrarão superposlos,aos suppo tos de
ESlacio de Sil, nada concluio o exame, por 'e involverem em rnysterio a sua existencia
~lli. Passando em revi tn os ultimos li.l'rClS de obito da 'ti, não encontrámos a mais levo
iurlicaçlio de se tel' levantado a lapida da epultura de E·tacio de Sá, para se inhumarem
cadavcres ou ossos de pes oas pertencente a familia de Sall'ador Correa de ÍJ.

ESTACIO DI> .L-Publicámos em seguida a noticia cireumstanciada do que se passou
no dia 20 do corrente, por OCCllsião da nova inhumaÇil0 dos restos morlaes deste homem
illustre.

« Effectuou-se com toda a solemnillnde n inhu:l1nçào do reslos de Estacio de Sá, pri
meiro governador e I'ulldador desta cidade, quo ha 296 lInnos de Ilaratára os Tamoyos que
50 haviiio alliado 1I0S lIrancezcs,e aChaViiQ-se entrincheirados nll atdêas de Uruçumirim
e Paran~pucu,

II Comprou Estarin de Sá a ,'ictoria a cu to da sua propria "ida e marlyr regou com
seu sangue os alicerces da cidade (IUO fundava e que mal sabia elle tinha do ser a capital
de um grande imperio.



-- 2&.0 -

Os moi:: antigos livros mnnuscriplas que existem no Rio tle Janeiro,Suo
os do carIaria oq ameio de que nClualmeole 6 scrvenluario José Ci.ln.loso
Ironles, que consta das escripluras das sesmarias concedidas por Salvador
CorrÓa de Sá, a principiarem do anno de 1578, e onde se enconlrão as
nssignalurns or;ginacs de Salvador Corrêa de Sá. <10 escriplos estes livros

« O Instituto Uistorico Brasileiro associou-se a es'e acto de homenagem, e S. lU. o Im
perador, para lhe dar maior realce, ordenou qlle a festa de S. Seba .ilio, o anlo i\larlYI'
Pllclroeiro da 1I0S a cidade, que nlé aqui Sll celebral'a na c.tpella impllrial, se {]zesse esle
lIuno na primitil'a é do Rio cle Janeiro, lia igrllja do Castello.

« A's J1 horas e 3/.i- chegou S..1. b Imperador aeompanhado d~ seus sllmanarios.
« Os rs. minislros do negocios eslrangeiros e das obras publica, o prcsidentll da

C3ma.la municipal, o cnbiuo c mais empregados da Sé calhedr111 da imperial capclla, o
prefeito dos Cnpuchinhos escus missilJlIarios, e os membros do Instituto Historico, sahirão
110 encontro de Sua i\lage tade, que fui recebiuo ao som do hymno nocional tocado pela
banda de musica da guarua de honra postada ao lado da igreja.

« Finda a' fe~li\;idade, 'seguio-s; a' ce;el~onia fun·eb;e. 'E~""'eu-se no corpo da igreja
uma eça onde foi depositada, sobre urna padiola, a urna que eont~rn os rllstos uo granue
eapitão. E' um cofre rabricado de [láo-brasil, fechado li tornos, encerr.llldo olltro ue chum
))0 com 16 pollrgnuas de comprido, 10 de largo e 10 de /llturn, no qual forno pOFln a.
cinzas cm 30 de Novembro do anno pa sodo, e dllpoi soldado. D~sse ncto se lavrllr:to dous
lermos de um só teor, assignodos pelo presidenle uo Instituto o r. ,'isconde de Sapuc:111Y,
c seus sccrel1lrios os Srs. Drs. José Hibeiro de ouza Fontes e Carlos 1101l0rio de l'iguei'
redo, e o Rcl'. prllfeilo l1r, Caelano de J\Jes<ina.

«( EnLoou- e, ao som melnncolico e reli"'ioso do orgão, um Jlefelllcnlo. Enliío S.M, o
Imperador, deixaudo o docel, veio em pessoa prestar augustu homenagem a tuo venerandos
restos.

«( Pegárão nas argolas da padiola S, 1\1, o Imperador e o Sr. eonselh iro Sinimbú ii
i1ireiln, e os Srs. marqnez de Abrantes e I'isconde de Sapucaby 1J esquerda, e conduzirão a
uma para junto da campa. A{]rn de receher a urna, entrou OSr. Dr. 'ouza l"onles no ear'
lIeiro conslruido de pedro de all'enaria e dividido em duas partes. a parte de cima eslal'a
um caixão de cedro contendo os ossos duvidosos encontrados na campa; lia parte debaix.o
hal'ia uni "ão forrado de cnntaria lavrada, destinado ú urna de páo-brasil.

« S. U. o Im(lerador ordenou, qUll se lêsse o allto da cxllumnção, de euja redacçilo fdra
incumbido o Sr. J. -or1>erlo de Souza Sill'a. O Sr. conego Dr. J. C. Fel'llondes Pinheiro
procedeu á sua leitura, que foi oUl'ida com rcUgios1 atlencll , como 1U secretario do
Instituto.

«( pe(lOFitou-se depois o aulo 110 vão formado pelas pedras de cantaria. O Sr. A. A,
Pereira Coruja, apresenlou IIS gozet..1s publicndas no dia, e a eguintcs moeda., que forão
tellocadas no mesmo lugar: 1 de 20;[j) e 1 de 10 do anno de 1 61, e 1 d~ 6;W ele 181í1i.
louas de ourOi 1 de 21iJ de 18iS7, 1 de 1ott. 1 de 000 1'5. e 1 de 200 rs. de 1862, todas
de prala. Frei Caetano de Messina ofi'erllceu uma medalha de ouro sobre o dogma da
~lI1rnaculada COllcciÇilo da Santa Virgem com a cffigie de Pio IX e oUlra de prnta com as
Jllla"ens de Nossa Senhora da Conceição e S. Franeisco de A sis, as quacs til'erão o me 010
deslino, e forão postas sobre o auto.

« lIIettiua a urna no vão de cantaria, foi este hermeticamcnte fechado com uma lapid
~e lI1~rmore, tomada. com cimelllo, contendo em letras indelel'eis e douradas a seguinte
lnscnpçllo:

RESTOS illOlITAES DE IlSTACro DE S,\
IlxnUilUDos nESTA SI!I'ULT nA EM 16 PE NOVHilrnno DE 1862

Á ELLA llES'fJ'r IDOS EiII 20 DE JANEIRO DE 1863.

(( A pesado lapide da antiga eampa rolou entiío sobre o pllyimento e ajustou-se sobrO"
o carneiro. Erilo 2 :114 horas da lardo.

« ~ua l\Iagestade o Imperador deu a ecremonio ,por concluida e retirou-se descendo II
l~delril dll Ajuda. acompanhado de quasi todas as pessoas que assistirão a este nctO de'
too gran~e aoatamento e respeilo pag!! ao fundador da capital do imperio .
• «( AqUI transcrevemos o auto da cxhuma~ão dos ossos, do que acima follúmos,
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em carl1r[>rcs Wo dimc i-, pela- fúrmas, qlle apezt'lr ele IJC'111 conscrralló!'l,
lIiio se pódcm ler. SCllllo n,Ílld:lIJo pelo sen'cnlllnrio interino Frallci co <le
4',lIIla Fornanl\es Sanliagl'l,lllu!iI podemos ler, Passando a examinar o ler
reiro e qnarlo livros glle começl1o do nnno de 159~ a t59G, cnr.onlrámos
{JS mesnlas dHOr:ulc\ilelcs, c convil1ha que a pnlengrnpbia lro lllzisse esses
lil'l'os,qac sem llil\,j,la troriiio muita lúz no senildo da CIlr11Ilrtl,em relilçiio
ilS sesmariils. () quinto livro qUD rGll1n~a em AlJril,lJe 1605, (l nctlbn eni
lGOO, póLIo ser lido cnn) alguma d irncllldadl~,c s50 n siglH\'las ilS csrripln ras
'Ia maior parle, por Sah'iHlor Corr 'iI ele Sit,e as ullill\lilS pot Milrlirn ue Sií.
lJcslc 1110UO seguro como o,slílmos, ele tlldo o ~IIO existe nns LH' 'hivos ele. IiI
tit1;l(lc, t1irem S,fJlIl1 nadil de pOsilil'o púde o Instituto Ui lorico referir,por
llão ter oulra fúnte uc scgllrança m<li',uo que 11 inscrip~iio Iilpidari' .

(C Aos Ir. ,1i'IS (l,) mel dc NOl'elllhro lln anno dc JSG2 nr:;la cidadc ,lo Rio dé !ahc:ro,
{' na i;;rcj:1 de S. ,eba,li,lo c1n nlOrl'o do f.aslcllt), allli"a S,I da l'Í,liidé \'rlh,I, lIl'haudo-s
prcsClllc' . ~I, O IlIIpcrador t) ."'. I , l'cdrtl I I. aCIllllpanhlldu ,II' S 'us SC/lIallarios gClllil
hlllllcm da illll' l'illl elllll:lra AlI){ll,to DIlIlllc-Estl'ada i\ley l' C gIlHII:I-rollpa I},'. Antollio
\lias l:'II'lho I' !llO do: I "i" /I prcreilo ,ln, rlli',illll;ll'io C"llllchillbo> qlle a prc:eHtc
IIl','IlI',1l)li mC:'/lIa i.:;rl'ja, frei f.i/etallO ,k i\le_iIl1 c lIlais lui"iollaril) ,c ó'lllcllIl l'1lS rio
In,titlllo lIistoricn c l. Ogr:lJdlicIl Itr;l.·ileil'O. 'l'i.('o'lIlc dc i'pll('ab)', prC'idc:lIC, DI'..IlIil
qllilll "Ianoel \lI' Ma,'edll, 2u l'iec-pre'idclIlC, JO;IIIU!11I . 'Jrbcrlo de Souza Sill'a, 3' dilo,
Hr. JIJ ,; I\i hei l'O dc, (lUla F IIIte ,2" cClctariu, h;leharcl Curlos 1I0norio de Fi"ueiret.!IJ,
'l'('rc:arin iltlJu'IllI, Alltollio Alrarc- Percira Cornj'l. thcsol:He-ire, e o, sorios(,llnscl'l\riro
Anlnllin i\Jalloel dc ~lc'lIn, cIIOlrnen,ll1uor i\Jallocl Ferl'cir,1 Lagos. baehnrcl Felizardo l'i
l,heil'o de Carnpn c A. n. de l'a:,'oa, c gr:llltlc DUllIel'O tir. pe<5olls gradas, 60 diri"ir~o

i1l1 llIrio di:1 ao prcsb~·tl'rin dll fllpcllll-1ll61' da mcsllla i"I'('jI, onuc jlllltO nns dc"r{lU' do
..ii La I' S achavno ~ 'IHllladns os oS.>os rle E,lllcio ri Sá, prillleil'l1f"pilno "ol'e-rll~rlor c 1'0
YOlldnr 110 Rio dI) .I,,"c;,·n, p"l'a Pl'oc'('dcl' :i SUiI cxhumac~n. I'Ístll tcr clltl'au'l ti ~gl'l'j;l cm
tOllcortn r. scr ncrcs·:tl'in 1'1 '\'" r o llill i1Ilt'1I Lo ria IlIcsnl1, t1lilll tle fJII ti tlltlo o tcmpn \'OIl,tO
Il rcs,lcilO e 'CilCI'Uç.in CI'I~ IIU',·.'rCII II r1Jn-pr\'''c~n d,lS-l'~sW' rll) flilllladnl' tia capital rio
ir\ll1Cl'io, fllIC na SlIa COllqllill1l adrplirio ii ~lllria til) ti) 'rt~'l'in pela eOl'agcm e "fnut('Zl\ com
fI"C h;\l'atcou a \'id" 1111' hatall"ls tlc t:ruçumil'illl c I'al'allllpuca, que forno gill,has a~s

'J'lInw ·os I' II OS Fl'illI{' 1.11 SCII< ,1i1i<lIl'lo,.
« II srll'!1l Ilr,l~na,la a nhIlIlHl\'i111 por <;;111 ~laqc>l.ndc o Trnprrailnr sr. prol' ,lcII ii rc

tlln(:ln de IlIlIa lapide d ~I'allilfl tio p ,i·l. lanlld" mas lIi1n lH)lida, ,Ic 91 õlimo' ti" 1'0111
pl'idn, q tlc lal'gl) e l ,Ie l',pc'SlIl'a, fluC e al'hara I'rulo COIU o solo C lillh'l ~r;l\õul,) lia
f,II'c I'xll'riol' II sl'l(lIill'" epita, bi) c,u letl":s "'1,i:II.CS ue caraC:cr latino,.scntlo o ilI3,":is/UO
l'r)1 t"Ii'ilctC/'t· ura!>i,'os •

.IQ\'I 117. E3Tlr.ro u': SI I I'n" r.1"lrAI-' f. cnQ,'rSTln:m ORST.I nIna I
E 10.IIlE'~'\ r..\1I1'1 ~linnv F.\ZI;I\ S.ll..\'.\IHIR r.Ol\IU 011 S,\'\ SEI' \'Rl)l'()

. ::GU" l;.II'JT.IÕ R Gil':" r.:j 'V.\S ,ln" \ II ET.\ C.ll'IlI.I,,\
"C.IIlOI' O A '0 UE );;83,

u PlIr h"ixo ,lc-la iuscl'ip~;j'l d,io-sr aI :iÍm1S d' SU,1 1'1151. .
" II 1'('1II0\';'\;' " Iii pidl', "JlII r.ll'il idil dI' I'lIlIla','ru,sc 1'::1 'io 1(111' "'io ha\ iII IlcposiLo ,11~u!1l,

I'fllllfl 'r" ,II' P"I"UIlIÍ", por isso) '1"1'. SI'IIUO n I', I'l'n ,II' E-LU'ir, dI: ~i1 I pllllatln I'm "illa
Vl'lIli1, P"""I(:;111 II rorllllUliI (lur clle rllll1LII\a lIilS i'lIllll',lia'.'lies ri,) l'iTn rló A suear, SÚ
t1elc',ri' a'llIOS d 'I'n:05 ,', '1"1\ 'C,H n:sos fMiI') l'ell\ll\'j,I;,s pHa n n')\'a pfll'n:lçii do murro
do Casl"lIn, ll'a~alln pnr Sall'adlll' .'Irrt'a de á, II"C ii firmou enm o nlarr·) '\;1 rnlllJuislll,
1I.!1I1 nilld,l I'xi tc Íl p1ll'l.a prill'il'nl dI) lC'Bp\e, c IJUC dahi a 11m sel'lIln sr fillOIl r1lalllalldfl
{,ltl.)t1e Vl'llIn, parll ,li5til\l'e~1l da 1I0Ti.:illl.1 pO\'llaçnn qllc se r>!l'llclcli pelns "alll'- dI' s.
1i111l'U. 1\.1 Mi 'criCUl'llia c Ajl\lla, c Hilld:l dn pri'";l.i\'iI, rOllhel'ÍtI" (lflr dllil-"clha. A.'
S\lII'I'"is. cm urna SI'I'Ultlll'.1 ra;a ;uhrc o 5111n artiliri.d da i"rl'j;l, (I /)lIal fni ,'arauo l'ui
d,IlI""lIl1"lIt lia C~l' IS,ln dl\ 10 palmos slIlIre li til! lal'~n, c flll i.í tI'l Pl'ol'lIl1,)itllldr.

« E eU:lIl';,I\It! as cxcal'açuc' tlpparecêl'Jo lIas pri,"eirtls calilada til' argiln nl"lIl1 o:;·"
iH
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Ilenllo ele Sá Inooseguc na ecli6cuçiio ela ciclude .Ie S.
Sebastião, o.o~a.nisaos tloibunaes, nOluêa os seus enl'"
I...egu.los, vai á S. 'icente, c volta l)alOa a ci.laclc .Ia.
Bahia a. cootbr.UUl' no governo tio ~!!lta.lo.

Para. <!armos um r:onhecímenlo amplu do que &C passou desdo o dia
20 ue Janeiro de :1567, oté a parliJu de l\Jendo lte Sá, seguiremos o
aotor tia chronica mnouscriplu que temos II "isla, oxpomlo os DCOIl

teeimenlos, e trasladando os uocumenlos comprOuiJlorios elos faclos,
pelas viclorias Illci\n~adas nesse clin 20 de Janeiro, c pelos anleriores,
Mendo de Sá, Q uiipo D. Pedro Leitão, c mais pe'sous de touas as
classes, dirigirão-se ao templo que l~slal:Ío de á haviu conslruido,

eTc eriança. e depois ossos de atluTLO'. e finalmenle ~lIIle terJHinll"a o at'llrro- e rQmrçHO o
solo Jl~iruiliYO da 100ntallll:l. cncontrárilo-s~ ossos que por sua anli;;uidndc mercc~rão ser
recolhidos separadamente dos outros.

« E lendo-se concluido a eAhumação e le"ados os rr los mortnes para II raprlTa prori
soria de S. Sebaslíilo cstallelecida ua sacristia da n,r'lnn i~rejll, cnloou frci Cartllntl de'
:l\Iessina. COIII os demllis sacerdotes ue sua missfio, um ,1lcl/leIlto a 'Iue assi tirão .1\1. ().
lmperador, as pes oas aqui dcclaradas e grallllc IIUIIII)ro ue illdil'itluo dc tudils:t elas e.•
c finda ii ('C1'CllItlIlia reli-!'ie a, recollllllelldou S. 1\1. Iml'erial 'luC c lanll e o prc elite
auto, send'fI os ossos prel i<lfnenLe sujeil.Os a elllme SCiClltilico, ue qne ruriio cnl'arrcgados
Jlelo mesmo augusto senhor os Drs. J05é l\.ibeiro UC 'uuzu lo'olltes e }'rancis"o Fcrrcira ue
Abreu<. para serem quanto untes eneerrados cOlllenirntcrnenle em uma uurauoru c de
p~!Hlllllos no lIlesmo lu;.;ar soba lapide que os ~ubr' Iw 27911111105.

« E feilo o elUlIle ortlcnad() por S. i\1. o lll1perauor aprei>entárllo os mCI~cionndos- dou
lores as 12 se;.;uilttes rouclusõcs:

« 1U Que foril<> coidentemelHe reco'llhec-ido9 c cnm pret:isão delermillc((lo.~ uuralllc ii
e~llUn~atáo (polo 1" peritoJ, c pelos exumes ulteriures feito' cnl eOllllllunl, lIprcciilllll a
«lISpOSIÇlIO e natul'C'l.a UI) solo, o,; limites ua ~epllltu<ra indicauu COIIIO UCYCIIUU contei: os
ossos de Estut'io- ue Sá.

« 2<> Que lIeSS;1 sepultura não rOra illftttmado cadal'rr afYl~m; mos ~im depositados as
peças pertencentes a trcs esqueletos; esle farto sc dl'UU:tl lIaturultneule da {alta ele l'ofll
ções anatomicas, elll que forao cllcontrados os dilrerclIlcs ossos, 6t:cltl/wlutles SCIIl ordclII,
e confnndidos entre si; como a sim do I'l\.peclil'o exullle illlulornil'o UOS IIICSI1IOS.

« ao Que O"i ossos encolltrutlos no I"limeiro jazigu ou. c<llllulln supcrlicilll. II uma pro
flludiuaue upenas de uous palmos 11111 i ou IIlenos, proccd'erll UC UOUS inuil'iuuo dislillr
to , o prillleiro uos qllncs tt'ria no IIlillirllO 10 anllos ue idlldc. e cujo sexo náo põue ser
ue!crlllillacio; c o segundo era Ulll ndulto.

« 40 Que as peclls ussens do- primeiro jazigo &Cparill!IlS UIIS UO segundo pilO' uma espcs~
sura de lerreno ue- tres pallllus 1~our0 mnis ou IIleno', e \isil'clmentc uhlincllls de:;liIs
ultimus pOl' sua maiOI' consisteln'ia e pcso c.'pccilicll, pela melhor conscrl'açiio dos seus
elemcntos, e por oulros caracteres mais. procedelll indllbilul'clrllente de illuil'iuuos que
succumllirão posteriormente, c em urna época II1nito II,ais appruxilllada ue IIÓ·. Procedem
ellas UOS resto de outros Inemhros ua lI1eSllla I'nmilia ou trollco, e que mais tardc forão
lambem trasladados para o II1CSll10 jnzigo.

« 50 Que as peças 05. ells cncolltradll 110 5c"tlndo jllzigo e em grande pllrle carcomidas
ou dcstrttitlas peta I'oraciuad.e do temp.o, (IàrccelIL perlcllcer louas a uni ullico e mesmo
c.>q ueleto.

( 6" (Jue este r~luelcto pertenceu a Wl10 inltil'idno (to sexo nl.1sculino.
« A~ proporções c grossura gern\lIIente ob en'lIda' IIIlS II 'til 5 oss~ns que melhor se

conserl'árão; o lIoWl'el ueselll'ol"i!llelllo das uesigualdilues e a perezas t.1.cstinudn ['s
inserções lI1uscular<r, como u illl das e'pillha o'seas. c cios sulcos dil'cl"os; o 1'0lUllle
ths cxtrcllliuaues nrticll<lares uos ossos longos (tos lI,cmbros: \1 rOll1prÍJuenlo, a gros
surll, e 1> nutlll'c1 inCtlrl'at;ã-o ua ellll'icula ellcontrllda; a gr.lInde cspe surn do r.rollllll
COlno Ilo_ {ru(jIll'Oltlos de outros ossoslllrgos do cranco, (lue 1'orão igualmente cllcolltrauos;
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jl\nto ao r.io 110 A sucor, qno sorvia de Sé (1) e ahi o bispo, com °plldre
Anclticla, e seu compllnheiro, enloárão os h}mllos slIgrados cm acçào de
grll~as ao Omllipotente DEOS c anhor, pelas maravilhas que Linha obrado
em f,1Vor da no\'a provincia do Brasil, e pelo que dando-se muLuos parü
bens do alegria, re olllêrào-se todos aos seus quarleis ..

os cnrncleres analomicos elas verlelHus nchada , e sobretudo a di:;posição das duas porções
iliacas dos rc,pCClil'os 0,50' coxacs, nos inuuzelll1:01l\ clTeito a acreuitar lIuC o esquclclo de
que ,c lrala pCrlCnl'CU a um individuo do sexo masculino; nllo podcndo lodal'ia deixar de
lastimaI" a intpossibilidade Cll\ quc no achamos de apreciar a di posiÇ1io geral da exca
l'uÇno ua bacia, o grilo de concal'idadc da facc anlcrior do sacrum, as dimensões e confi
guração dos buracos illfl'llpnbillllos, o gráo dc alilslarnenlo das cal'idades eOlj'loidcs, corno
a. sim as dilllcllsões uos principllc' dialllclros do pell'is, elemenlos cuja apreciação illlpri
lIliria a eSla nossa conclusllo o de ej:ll'cl caraclcr de cerLei" analolllka.

« jo Quc e lc c.quclolo procedc dc IIIU illdil iuuo cuja iuaue pó de com grande verosi
milhança er cu IClIllIua enlrc 31í c 50 allnos.

« Na uelicienda do elementos anatol1licos !lue prineipalmente cararteri.ão semelhanles
ill:lues sobre o csquelelo-ullião cOIl/Jlleta da lJrimeira peça do sacnnn com as <lI/Iras;
soldadura do apIJClulice a:YIJltoide com o corpo elo slenU/m, como assillt (lo O<Tlt111 com
o coccy:c. baseulllos eslll nos~a condusiio obre-a completa solrLndl/l'Ct dos discos epichy
sarios das lJ8I'/ebras ellcontra(l(ls, c ohre o Clolado dllS sllturas clos ossos do craneo; as
illl1etndes do frontal erllo perfeitamellte reunidll~ ou soluau,ls; a uLura rrolllo·pariC'lal c
a' porçõc cnconlrndas da sulura sagilal e 11Imbdoi.le.ilo ainda muiLo apparcnles. Olll
quanlO a IHlião das peças osse;1 e o cncravnmenLo das uas dcntilações seja assaz completo.
O segundo molar enconlrado é alvo c pouco gaslo na sua orôa.

« 8" Quo c e csqueleto devia pertenccr II um indilidllo ruja cstatura approximada e
prOl'uvel Ilel'c ser lIvaliaua ell1 1,m'lo., 1101' i.so que o osslltlbia tillhll 036, c.

« \)0 Que esse indil'illuo seria lle um eorpo r('gular, \,oi: a elal iculu enconU'al!a tinha
O,1.j r., o que inculca flue o (leiLo na sua parl sUllerior de IIln ('tlrcmo clavicular a
oUlro, olTereceria mais ou mellOS 0,32 c.; por outra, que era UIl1 illl!il'iuuo dc L)'pO pOI'
tuguez o de eslalu ra rcglllll r.

« 10. Que os osso perlencentes a e te esqn Iclo, despidos, lanto qnanto fui po ivel.
da Lerra argilosa quo lhos era adhcrcnle.pezanlo 7 librlls e iS onças, ou 117 onça'; a snber:
os ossos, ([UO por muiLO «(uebrados nt.o forao classificados, e os uelrictus (lulvel'ulelllos, lSü
onçns: ossos c1assilicallos 61 onças.

cc (1. Que os ossos reunidos pertencenles ao dous esqueletos enconLrados no primeiro
jaLigo pcsiio 128 onças.

l( 12, Que finalmenLe, as peça osseas encontradas no segnndo jazigo, e qne fizcrão o
muis particular a~ umplo dos nossos CSLllUOS e analysr, estil'crilo indlllJilnl"ellnenle illhu
mu<los por um imnlUnso periouo. rlnralltcs seclllos, pelo menos d01l5, pois qne 'eculos são
Jlecessarios para rcduzir aso 50 hunl/lnos ils eondi~:õcs el1llJuc foráo clltolltrados os restos
que COI11 Louo o fun<l,lIlIenLo se julga perLencerem ii ESlario tle á.

« E para qne cOlIste a to.lo o Lelllpo se lavrou o pre.•ellle anlo, que é assignado POI'
Sua Mll"C tuuc o ImlJCI'ador o por Lodas as pessoas acima designodas.

« D, Ped 1'0 II, 1m perador ConsliLuciona I e Defen '01' Pcrpeluo do Dra i1.-A ugus{o
Duquo·Estrada lIfeyer.-Vr. Antonio. Dio,ç Coelho Nello dos Reis.-Frei Caetano da
Messina - Visconde cle Sal)llcahy.-Dr. Joaquim lJfanool de Maceclo,-Joaqllirn NOJ··
berto ele Sou;!' Sill)a.-Vr. Josd Ribeiro de Sou:a E'o'ttes.-Carlo,ç Bonorio de F'iguei.
redo.-A ntonio Aluares Pereira Coruja,-A n/ollio Manoel de Mello.-Jlanoel Ferreira
Lagos .-Feli;ardo Pinheiro de Caml)OS .-Â. D. de Pascoai. "

(L) 1\lon 'cnhor Pizano, 110 10111. 2". pago 37 oas snas JI1 ernarias Jl ístoricas, fal
Iu ndo tlc~. ebaslião rio Ilio oe Janeiro, diz que - COI11 a fundação oa cidade sob o
titulo dll S. ebaslião do llio de Janeiro, tcve origem a du primeiro lemplo t1etlicaun
ao mesl110 Santo ~Iartyr por l~sliIcio dll . li, cou·truindo-Ihe lia villa-Velha uma casa
rle páo li piqlle, C coherla de pa\lw, qne Sall"aonr Corrêa de Sá suhslitniu, levanlanclo
l1'UI11 monte da nOI'u cidade ontro edifício muis decente, c de grossa laipa (parrde feita
de lerra piçarrCllta on saihro calcado a pilõc: de ponla acunhada cntre oon' taboões
pararellos, ,\ cuj,t distancia é proporcionada a grossllr<l da l><\r~d,') como permiltião as



o aulor lla cltronic(\' mnnuscripta, rcr'rinllo-so no IiI'. Lo O. G, (la "c"
rean~a da Clll11l1ra do l1io de Jlllleiro. diz 'llle ESLiHiio Je Só, linha feito ~

run pura i} pr(l~a e Sé parocLiul po ilho do ll1orro chamado du Castello,
e amuraJo a cilladella, recbando-~ com seu purtüo, a.ssim como priucipioll
á fazer cnchugLlI' a grande vargem, quo seguia de Nossa Seullofa uu Cilr
mo, que enlâu 50 dizia do O' até S. fieulo. inteirélll1ente'fH.dllclos/l, pois
fIue aterrada \} ttrn-p-a,sO"l'ia muilo conveuiente aos nol'os povoadores l'ara
pS suas lItlbitü~ões, que forüo depois ua sua morte detl'rmiuildos, por seu
tio Mondo de Só, como muitos outros serviços teudentes ao allgmeuto e
CO'ustruc~ão ~C1 ciqullellq .

• 'enclo .Ie Sá ln'clllcin os ser'viços elos flU( lIliJi~ál'iio

na euel~I'a, c contl'ibnh'uo Iuu'n o incl'CUlcnto ti"
c~hule,

A' mediua que se trabalhava !las ohras da cidad', Mm1flo ele Sá, en[ 'n
(1eu n50 t.Ieixar sem galaruiio aos que se distiugnirüo 11<1 gllelTu pllra a
conqúist~ t.Io Bio t.Ie Ji1fleiro, o que já havia feito cm visla ii carta ue 2G
,.lo Abril ue 15GG, concebida nostes lermos:

«( l\Ietrl de Sá .. amigo. Eu cl-roi vos envio milito slluilar. Vi /.l farIa quo
me escrevestes, em quc L1-izieis, (jue n\glll1s homens lI1e tem servido ne SilS
parles, e 81501'a na guerra do lti0 de .Janeiro, como om ou[rtIS, em quo
comvosco se acháriio, e que nisso uespendCrão muiLas (1c"suas fazelldas,
eque Joüo t.Ie J\ndrade, que a mim e!lvÍilsLes, com vossas carLas é UI1I

delles" e os. ol1tros, como Pau'10 Dias, Belchior de Azoredo, Gaspar BlIf
hOSIl, :n~rlholomeu ue Castro, FI~a!lcisco Dias l'into, Jacome Coutinho,
Jorge 'cerreira, e outros: e peln inrorma~üo que me diles dos sel'\'i~os cio

J{)iio de Andralle, e razões, {IUC SObl'O isso clponlaes, houve por b '111, de
o despaclli,r, c de lhe fazer mercê, e vós lue direis, corno as ()U[I'IlS pc SUilS

ncima nomeadas, ue minha parle, que me hei por LeIO servido de!le-, o
que (le seus serviços lerei lembran~(l, o uo que se orrel'ece, os fa I'oracarei
spmpre, c havendo _elLes alguns omeios, como em ou Iras, que Jlle pOSS/l

f,Cl{:er mercÓ me escrevereis.-Ambrosio da Cosla,u fe~ enl Lisboa u 20 t.Ie
.j\bril é\e 15(i6,-J?/li ~)

cil'cn01slancías qo lempo P'lI''I se adol'al' alH o SUjlremo flntol' das cone(11istas, e mi
\lis\rar os SacramenlOS aos_povoadores pOrlugllelies, clIjo lllllllCJ'O ~í malleira de plan
I<\s no\'í.\s e bem '.:lllllil'adas, cl'l!scia cada dia, c·pulava COIIIO a dos calheOllme1l9S. 1\11
llclllalldo,-se O (l'IIlIadol', nOI' ler Ollali "do o seu primeiro g'ovemo, no anilo de 1:-72,
j~cou s,uspens\,l il ob,ra, até qne enlraudo a gove1'llar dI' novo cm 1678,foi cO\le~lIida 1111

jlllUO ele 1583..eomo p,erpelllou o epitapbio gravado na snpposla sepullllra de ESlilCio dI}
~'í. l\1:l'\lillUt;\o o lemplo,pela Ullldllllça que houve da corporação ci,lpitolal' cslabrleddó\
nessa Cí.\sa" desalllpal'o qnasi 10la1 (\0 povo llUbiwllle no Ingar, e Ilwilo mais por nfio
lie consegl\irC\l1 creditas' para o sell reparo; ia ,I desappareccJ', so o 5" vice-rei cio,
]~slado, oo,lI(\e (h~. l\ezonlll', nfio l.Omilsse á seu piedoso zeJo il reforllla inlerior lIo edi
lido, por COI,II,l de grandçs esmolas çlo ~)ol'o, allglllcnlando-lhe ouIras obras, c Lle!:
.. ;~!!do-o CO,!lA slIn.\cicIIlC a.cdo. '



l psIu 'C:Irla se omitlilllll) a I11cmnri" (11' muitos cil1[1(liios 1Jrnemcrilos,
]['mbrilroll\lls o 110m 'S <1 AlIlullio til' Mariz, (':Ipiliio ele infanlilria, qll(>
J1il sou de S. ViCl'J1tu,no nio tlu Jallciro, no muz tle Janeiro du 1567, Estlt
ca))itilo fez tão relevante sorvi~os llU COllqlli~tll de l.uuu-Frio rOlltril 05

llluios e l·'rancczes, que o 01'. Antollio dl1 all'lna o 'lI'IllOll c:Ivullwiro e\11
18 de Fevureiro de 1578 (1) cujo i1lvará lhe foi cOIIOrll1i1do p('lo t'ardeill
rei cm 3 de Dezcllluro do lU '-UllI i1l1nO, du 'lal'illIdu-se EjlJé 11(11' IIquellil
COllfirmll~;io apreserllcíra instrumcnto da qUillidnJe da slla pc:; oa. roi
lambem em relOllncra~iio de seus servi~os 1l0H1l'illlo provedor da f-tzend:l
reul e da alfandega; declunllldo depois a proviséio !I/}ssllcla ii seu HIlJO
Iliogo de Mariz em 31 Jo J)ezemlJt'o ue 160ü, qlle sell pai pelejúrll v:llo
rosaolCote n:1 tlefeza da ['idade, onde fallcccu tm-llil Silllo de st:'lIa~, lia
Ja"na chamada !Iii ~entimLla (hoje I'ua tio GOllde ua cidade nora) em qllu
o ludios c condidos, salririio de impro\'iso 'Olllra 05 l'ortugueze , qll
soure elles ião. COllsta do lil'l'o 10 das se llürins do Bio ue Janeiro, que
}Iendo de Sá coocedêra a Antonio du Mariz 1I1111l legu:l de cosin, com tluas
de erUio, conlc~11l1do dil harreirlls vcrm ·llras, U}I' Il'fI'.lS elle e sua mu
lher D. Tzabel \ olho uu islirão em favor du culebrc lurtirn All'oll o, rnl
olltro tempo cl1'1mnuo Arar!Jyboia (cohra feroz), 'lrefe supr '1110 dus 111

lIios Tn1nininú, purn si () sua gente, onde fUlldoll a illdea de S. Lourenl:o,
cOllleutlJndu-se 'um uma data de terra uo umoleglla J() teslnda, e oulra dI}
fundo,ollde acabava ii que f(li concedida a )li1rlilll Alf,1l1-0, paril ti 'nlro
lIos pontos da serra de llaitinlliba. Julião !tallgel do Macedo, do ori!.::f'1Il
!lo!.Jre, foi um uellcmcrito ci(lailão, e por sous el'l'i~o na conqllista do Bifl
de Juneiro, foi nomeado oll"idor da mesma cida,]u cm t583, Gllrispill1 da
Cunba Tenreiro,nntural de El'o!"l, IliIsciJo cm 154.7,vcio mililar 110 Hio lo
Janciro e COmo <Alpiliio fllZ proo'ws de bravura. Em parenle de Fn.lllci-ro
l'aes Ferreira,ndalgo de Cotu I\'urma ,que se passou i"'u.lImenlc para o Rio
de Janeiro tirando as armas dos OUZlIS, Carvalhos, "PiteS Ferreira-. ~lanocL

'elllO Espinoln,pes na do nohro gera~iio, mililoll tOIll não meno hizarria,
nlls nc~óos de CaIJo-lCrio,e na capitania de . Vicellte. Elle fui remullerado;
os seus serviços uiio farão esquecidos. O InJio l\Iartim A/Ionso, por Slla
bravura, era o terror dos 'l'umo)'os, () fiol nlliatlo dos L'orluguezes, havendo
prcsliJdo relevantes serviços no Espirito Sallto, e no Bia de Jalleiro, qllilnuo
Mendo de Sú pela primeil'ü vez v'io ao Uio de Janeiro. c elle com 1•. ,000
arcos,o llju<1ou a expul ar' illegoignon.

Selllpro prompto e flui fi ua palavra, Martim ~ITonso de ouza (Aro
l')""'boia, coura f roz), com a sua i1l(1iau:J, esteve cOllslllntemellt com
llstacio de Sú, comuatendo os Tamo os e Frlll1 ezes, por o ca iéio da
chegada de l~ néÍos francezas, quc tinhão viudo ,11'1' 'gar de páo Brasil.
renovúrão os TamoJos seus allligos odios, C ,lnilllados da l'resen~a

dos li'rancozes, c cm rocompen a do qlle lho oITerccia, oxiJ:!irào, se uni cm
n clles. ú seguirem até ü babia de ilheroh)' para de um ó golpe se

(t) Dizem tambem que a sesmuria foi datada de ia de Harço.
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"ingnrem (lo Araryghoiu, P, se fossill11 felizos, ,,011,11'1'111 ílS armlls conlríl os
l'ortugllczes. Confiados os Tamoj'os nas for~as frallcezas, cOllta"ào como
corta a victoria, porque tilll1,io de plullo atucarem de Iloite. Murtilll AfTonso
soube de tlldo, e ajuntou a sua for~u, apenas fortificada por uma fracu es
I<I0iUI,1. Salvador Corrêa de Sá, filie a este tempo foi avisarJo, não consen
tindo que',o seu fiel amigo resistisse só, ulém ue urmas e muuições, lhe
ll1ulIlloll Ulna for~a de 35 homens bem disciplinados, commandlldos pelo
ctlpitiio DlIarte Murtills Mourão, c l\Jurlim Affollso alentlldo por este acto
dos seus amigos portuguczes, e seguro ua victoria, 50 pÔZ ii U pera, quantia
ao cahir LIa lIoite desembarciio muitos lndios eFrancezes defronte da aldêa
ue Martim Alrollso de Souza (irarygboia) hoje fregul'zia de ~. Lourenço,
cm NitherollJ; e so dispondo para o ataque, naqllella mcsma noite, fui
sobre elles o illtrepiuo lnt!io,com os saus,os qUilOS em poucas horas o:; des
baratoll, ICI'ill1l10 a confllsão c terror entre elle , qne cllidando baterem-se
cum o inimigos, baliào·se e matoviiu-sc uns lIOS outros, e prer.ipilad~

mente t'nColltrol'iio-se, e outros aIllgaviio-se uo mar.. A mortnnJado
foi grilllde 110 mar: 110 dia seguinte saltiiio pela barra fóru n força
de relIlOS, lJ os (PIO t'sctlpúrão a morte, o forão parar om Pernllm
bu~o.

Salvador Corrêa de Sá, logo que tove noticia 0.10 invilsiío dos Tumoj'os,
escrevcu pnrll S. Viceute pedinuu I\uxilio, porém niio teve necessidadc
dolle, porquo o valente Martim AITonso (A1'arygboia) sahio uo conflicto
trinmpltonte e gloriuso.

~I(lrtill1 AO'onso foi contlecor3l10 por aI-rei com n patente elecapi15o·mór,
c o habito ele Christo, e a tença ele t2~ réis.

Martim Alrunso de SOUZII (Arar!lyboia) depois tIo (antas nctos de he
roi~mo, já vivendo tranqllillo,o muito hOllra(10 pela rnunificencia real,tel'e
nm fim desastroso, flue foi mOl'l'er afogado no anal, que form(l o mar
entre a ilha do Moca':lgu~ e a Armac;ão, quasi fronteirCl a Punta riu Arêa,
onde os ventos llesQncontrLluos muitas vezes tornüo esse lugar muito arri:;
cuuo(l).

(1) ~larlil11 AfTonsl) de Souza (Ara'l'Yllbóia,) o inlrepido, era Tamoyo; na conquista
do Rio dc Janeiro, alliado fid dus l'urluguczes, mOrlo por um desa~lre, jaz ignOlilllo
na lerra da patria, sem que se saiba o lugar onlle descausão os Sl'US rCSlus mortaes.
Ao pa so que se busca ergUl'r 11m 1II0nlll\Icnto ao reponso d~s cinzas dll Est~cio dc Sá,
convinha qlle ~ gratidão publica Invesligasse o jazigo de Martinl Alfonso (Arary.qboia)
ii lhe preparar 11111 mOllumcnto pam os S"lIlS restos mort~es, ao latlo do sl'u amigo e
eOlllpallheiro de armas. Seria esla m~lIi[eslação,um aclo de imparcialidadc hislOrica,
além do .respeito pelas grandes avcnturas e pelas gl'andes desgraças.

O receio 11I[\lnda(lo dos primeiros p(ll'oadores tlu Brasil, 011 <'Xlf'rminavão os 1ndi05,
011 os escravísav;I, e sem compaixão bllsc~vão extinguir nações inllliras. DEpuis <ia iu
dependenda o governo não S<'l;lIio a mesma via de extl'rminio, abraçon a do inclilfc
rentismo. Amonloados pelas matas do I3rasil andão 'linda errantes milhares de homens.
(jUC chamados pelos meios convcnientes á civillsação, SClião de inllllcmro prol'cito ~ si
e 11 soc.iedad\l; c clllliy~da a sua lillgllagem, eureqlleceria a porlugucza COlll novas pa,,:
lunas, e muitos significativas das iLléas que exprimem. .
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Ilclulo .leSá qum'cndo I'ctil'al'·sc pOl'au Dulaiu,coll~·dea

a ClUUOl'a e o povo pal'o nOllleOl' ~O"cl'llatlol'l-ol'a o
Dio de Janeiro, e a escolha é fcita elu 80lvodo.. (;Ol'w
rêa de Sá,

l\Ientlo rlo Sá /llio pU1lia permanecer por mais tempo no Rio ue Janeiro,
porque (I fiahill reclamava ii sun preSell~\a e CUiJlItlOS, por IlIe (;U/lslar
havcrem de onJel1s alli, e mesfIlo ueccssilava de prover a /lava cidade do
Rio de Janeiro, de llldo o que careci;l, afim de que progredisse /l~

ediflcllcão c conelu ào das obras c euificio', que estaviio em a/lUaJnclIlo".
;ia qncrenclo Ilomenr algumu pessoa para o go\'erno '/ue não fosse dO'

agrado de lodos, con\'OCO'j a cnmara e povo, Il1e propOz o eu inte/llo tiO'
pélrLir para a l3uhia, c que convinlln qucelogessem o sen successur, e Lodos
já conhecendo as boas prendas tle Silh'IIlJor Corrõa Je Sft, qucr no "uerra c
quer /lOS conselhos, unanimemenle, pedinio <lO governador ~Jclldo de 'ii,
Il1e deixa se seu sobrinho al\'ac\or Corrêll ue ~ii, no "ovefllO, por
scr esta a vontade de Lodos; ~lendo ue Sá julgando (lecrlmla ii os ·'lllIn, o
nomeou CIl[liLão-m6r pela st'guinle provisão, que foi archivuua pilgil1il25
do livro da camara llIuuicipal (I).

« ~lern de Sá, do COllselho ue ol-rei no.5 o souhor, ca(,itiio dil ridade
do úlvlldor l3ahia ue Todos os auto, o "o\'ol'l111dor geral 'III luu;IS (IS

mais cnpilanias, c túrras dó loda a COst'1 cio Brasil pelo dilo sClllwr, cl·.
}/nço saber, nos que esta millha pruvisiÍo for rnuslrulla, c o cOllhe irnelllo
dcllo com direito perlOIlCer, que eu vim 1.1 povoar a esle Hio de Janeiro, (}
edificar esLa ciuudú ue S. Sebastião, por mandilJo de S. Alleza, e por ora
ler povoado esLo dilo Tlio. o edificuull csla dil;) ('illa,le, c e LilI' <I terra em
paz e ocegll, c Lirnuos 03 I"rallcezcs, qlle nell .. havia, cm nOllle do tlito
senltor, at:onlei om conselho, que soure isso fui Lomado, servir"o de ,AI
tczo ir-mo dolla pnra coner n cosln, e mandar monlimellll) , e homisindos,
que pod/.'$'e paru soccorro e povoamenlo desla dila cidade, e assim princi
palmenle 50 Correr a clIpilallill e cidade do Salvador, para por II lerra cm
Pi\Z, assim da «uena, em que c lá, como da inqllielnr.1io, em qtle eslào uns
moradores cum o outros, e para tlúlla mandar muito manlimenlos e uo
lIlisiados, por us haver lá muitos para se povo,lr e ta cidade,pois de outra

(I) Diz o anlor da chronil~a manllscripla, que ~lendo de 5.i, depois de empossar a
Sah'ador Correa dc S.i, no governo do llio de Janciro, fez as seguinles 1l0llleaçWil
liam os omr.io~ de jllslit;a e f,lzcuda: Estevão Pires nomeou [lrovedor dil fil7.t'lIdil r('al ;
Ouvidor ii Chi blOl'iilJ ~tonl('iro; no oOieio de juiz dos or[lhãos a Manoel l"reirc ; no de
thcsonreiro c fdlor da fazenda dc S. M" e guarda-mór a III1Y Gonsah'es, creado
de el·rei.

Nomeon eSI',ri I'ão da Cilmal'a a.C\emenle Pires; m~didor (lc lrl'l'as, com o Incro de
70 réis [lOI' cada cliãu tI ne medisse. a DiuJ{o Martin ; lilhellião do puhlico a Francisco
Fl'rnantks; eicril no do campo a i\lanoel Gonsal \:es; alcaide do mar a Simão Uarri~il ;
cscril'ão de orp!tãos a Julião Ilaugrl: escrivão das seslllal:i~s e la~lli.io de lIola.s, I,!te
sourciro doq d"ínulos e allsenl~s a Pedro da CosIa j inqUISidor, cl)llladur, ulslnl>ludoi
c cscrivão da allllQ.IaCcriil a JOI'~C da i\lolla.



111.1ncira se não 1011cr pO\'0ar esla cilpililnia C idatlc, Clam1Jem por c51(11'
11 dill' l'apilaniJ C cidade do Salvador, em risro de s' perder. Pelo que
'sondo ne eS5ario cm servj~o do Doos, Cde S. AlloZil, capillio e governaJor
llcslil dila cit-iadn, para manler os lI1oral1orl'5. C a lerra em palo socr.RCI
'('111 III iIllIa (\loJ. eMcill: hei por servi~o de . Alleza prov r em seu nome de
'( apililo, e gtilvl'nlilllor d sla cidade, c rapitania lodo dcsle !lio tle Jnneiro
a 'lll",ldo1' Cnrrea de SÚ, pur saber Julie por il:lIDrma~iio, qlle tcullo ser
~,t1) o (h,! tal cOlldil:;io, e 1I01ll'n, quo intt'ir,Hncnto servirá os dilos cargo,
.f{uanlilndl\ om IlIuO o servil;o tle 1 uO&, o de '. Alle7.íl, o o direito tias
!l'arle:" c assim (1M om eOIl ellto se prali.:ar, qllcm poderia n[lf com o
dilos rar"'" , II!) qllal ,cGlIsolllo so nllll1COIl a clle súmcnlo pola:. razões di
1:15, e a olle pcdú;iü pill'ecendo n lo \os bem: c as-im me roi potli(Jo o dilo
Salval.!Gr Cnrrêa ue Sá, pelo povo e cam<lra de la cillallo, \110 dei~a'se com
os dil.. cnr:tos, por saborem ser lnl, quo os 1l1crcce: ao qlla\ 'd"ador
Correa dc Sú dou 'lodos os meus poderes illleir:nnenlo, assim como Ctl

1150, (1 tenho dado PO'I' S, J\l107.il, Assim lias cotl,ns da justiça, como nU!i

.da r;nl11i1ra, e Ilns da fillenda de S, Alteza, e assim dllr carlas de sr"uro
c ftll'llI'iís de r1nll~", em aquella qll:llllid:If!C', qlle bem lho parecer, llrando
os tr,·s L:aso~~ fjlle S. A.lleza lil'" pnrn si : (3 a"im poderú lllandar porrar da
-r<lzl.'llda de S. Alll)Z<\ lodo:. os soldos c ordenado , l11aJllil11cnlo~, que S.

IlI..lza dever nesla ciLlade capitillliil: c !lssim pod riÍ 111!ll1dur gastar o
di~p('lltlj~r tllda il fncllda de '.. Allc7.il, r[il() ncsta cidn<le Illl, o 1I011l'er ao
dianle, IlO que lue: p;lrec r serviço elu S. Allozn: mandariÍ f:lzer todas IlS

ohr11s c ga.t.ls, e proviment\)s do niH'io , c il!'ma-Ios tle gente. e elo mni:,
qllr IlI'CPssilrio IIIes f0r, c l11anda-los pnra qllalqner parlo, rnr~cendo-Ihe

s('l'I'i~o do dilo srnh'lr, e bcm dosl,l r'idudo, c paril ddlJllsiio sua, Io. a im
mando ii lodas 11S justir;a. desla r;idad , o rilritilnia, c ,\s pc sn11S da ca
nlllril della, c aI) prol'cdor 111 SOllrciro C <llllloxarifl', e ofr1riacs d" f11zenda
do dilo sUlho!' 1101111, qlle em tudo ohedcçiio ao dilo Sa\l'ndor Corr\\ do
Sú, c ri.l~ii() llldo, o cllmprJo, c faC:ío ttlmprir, o que por cllo lhcs fur
1l1alldudll, o I.he (h~m t,1I110 credito, como srndo mandado por mim; por
,I~sim Ilal'er, como dito é, por serviço de S. Allrzll, e mnndo nos conl;l
dnr's d'o llilo sOllhor, qlle ICl'em e111 cCJnln no thesour 'iro, c 1l~l11ox<lrirt.l

dil rawndll de S. Allez11 desla cidade lllllo, o quo 1,01' provisões, m<lndados,
l'OrlJa', C despeziJs mo. traI' 101' pago, o dispelldillo por l1lnndado do dilo
• ulvJ'lor CorrOa de Só, l) pnt!erú l'llwr lotlu' as tlcspezils nocessarins: o·
c'l'le L:ulllprtio sem c1lJl'idll, nom 0Il1h,1r"'0, que n elle sl',ia po lo, por tudo
() hav r Cllrno 50011 o milndiírn, c r1zcrn: e nssirn lho delll o p0t1cr, qllu
clle pDS a prover sobrc o provcdor-thcsollr iro c nlmoxarife desla cidnt!c,
.() ~n1Jrc Indos os mais olli<;iaos da rilZell(~a do 8, Alteza delln, e sO)Jrc os
dil jus'lil;a e eillllnra della e o mnndnril, como se fosse eu cm pes5011, o
os poóorà su~pcndcr, c lirilr-lhc os ofliciuc:;, parecendo-Illes serviço do
S: Altczil, e prover dos dilo. orn 'ios, a qllom 1110 pllrecer por scrvi~o do
dilo senhor, e cm tOII03 \IS mais ofrkios, quo vn"arcm, poder;'1 prover de
pc SOII , qlle os sirv50, vilg;llldo por CIIH1lqllcr Vi.l : o quo tcn.í cITeil!), cm
e)II<1l1lo " Alleza não llli1l.ldar o contrario: e assim poderá uar os cbãos
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e lurras ne5~a ciJad'e, c cgpi"iania Irs pessoas'" que íhe paréçll,' qu'e' o' nle
rectml, c isto em lJo"llÍc ue S. Alteza, e 1l1'and'ará' pássltr di ,o su'as cartas
assionJuas por ';l1les, as quaes dauas terão tanla ~orça; como se, por mim
fonio dadas: os qoaes poderes nOq1c,auu,s com loilos os mais, que tenho,
assim, ~ da ,maneira, qUB uit é, lhe dou, e oulorgo em nome de S. U6
teza, parp. que elle Salvador Corrêa lfe Sá, assim nesta cid{ld~ e ~apit~nlil;'
cumo em lodas' os mais de toda esla cosla, possa. u~ai' dylle~ g~ralll~~nle"

~ passar suas provisões, e manJaJos para l~~ milndar~m maQtim~ntos, e,
genles, e quaesqu?r outras cousas, que n~ccssari9 foreqt, pa.ru. det~l~s,ãO'.
c forlaleza desla cll.laue, par~ o q~e floueri;l usar das r,enas;_q!le bem lhe
parecerem, e para ó cumprimento de luuo, p.qrquanlo ~. ~Iteza me uá
CIlJ meu regimenlo,' que possa provor ao capilào e gO\'ernaJur, que aqui'
deixar de luuos os poderes, qU,e me p~recer ser se.u scfyi~o., c' quo me'
parecer ser a?sim serriço, ue Deos, ~ ue S. _Ilezõ, ~ ror a lerra ser nova,
c se não poder povoar de oulra mapeir.a, lhos ourorgo assim, e da ma_O
l~eira que <.Iitu é" os. quaes ,cargo cl\e Salvauor Corrêa de Sá servirá, enf-,
quanlo S. Alleza nàu manual' o conlrario, e por emquanlo ~~1 seu ü9D;le.
Q provejo, e jurou peraute mim coufurmo o meu .1:('giJne~l~ n~s ~anlo.s.

Eyange,llJ.os, que bem e voruadcirllmenle ser.."irá ó~ ui~os cargo?, gu~ru,ando.

c,m luJu servi~o de Deos, e S. AlLeztl ~ e ás narle~ sçu direi~q:, Pelo qu~

1l1allUo a louos os ofllciaes.d,l:ljuslíça clesl~ dila qiua~e !l capt\ania, ç os dIJ.
camara, e fazenda de S. Alleza do!la, q.ue em luü~ o~cdc~ào ao dilQ Sal
vauor Conta do Sá, como a'sou cap'ilão e ,governador, ~ a clle conheçiier
por lal, c a setls manuados.. e provi õos lhes <.Iém yerdadQirfl fé e çred~to,

e. a seus élll'i.Hils, corn.o sondá meus: c as' im ma~do a, touqs os capilães e
justiças, e ,ofUciaes da ramara, e da filwnua de S. Alteza ue LoJas ascapi
lijnias desla co l;l, que (I louos o~ dilos ma~)dauos, prorjsõtls e alvarás; dQ'
dilQ Salvallur Corrêa de Sá, que passar ,pa-ra, vós os cuqipra~s' e lJuargdis(
c)he deis venladeira fé e credito, como dilo é,. e os façae~ cumprir,. di-o
z:'ndp nelles, que é.para bllm desla c.iuaue e serviç.o ue 5; Alleza .. E ma,oder
aos conliluores, uo dito senhor, q~é levem .CI11 conla a, louos ~sdiI9~ a'mo~-a

r~fes das'capilanias (f pagamenlo o ga3los .. qu ,liverõel] feito p.\lr seu mllrl,
dauo, pelo q,ue. assim o hei por serviç<;> ue S. Alteza. E ql.\anuQ Q dito .Sal-,
vauor Corrêa de Sá mandar suas provisões e ,malluados; t;napd.a~á lrasl.ado:
dosla me,sma' provisão fei-lo 11OIo oscri vão da 'proveUo~ia ues,ta ci~lluc •. e
j\l lificaLl0 o qual darei- "erJaJeira fé, c crediLo, ao. q,ue o dilO .Sal~aL1Q~

çorrêi! u~ Sá lTIílndar: o es~a será regislfllua tl(~ li vro d,a fazenda' du S. AI·
teza da dila ciuade, e 'n,o da camara l1ell~1 e, ~m as \llajs, Çll/e necessario
forem, c o"hei por mblliúo'Jc pos e UOS dilos cargos declarados em esla
dila ciuaue, e ue toda ~sla capi!ania ,ue hoje por diante, o qual se apre
sentará nã-éamura para' o obedecerem por tal. Pelo que vo~ m'i1rído; q~o
Ilssim o'curnpraes, eguardeis, c fuçâes cutnprir smn duviJa~ nem I e'm'bargo'
lilgu01, que a elle lhe pouhaes, nem seja po ·to, e III n~o façaes.·

Dauo neslã dila éi aãe uo- S: Sebãslião do" Rio' de Janeiro sobre nià'ti
SÍ'gllãl, e sállo de minhàs armas. Hoje l~ de Março:-Rúy Gooçalves,·es.
cl'ivão do anle-min:r a- fez em 1567. -lIIcm de Sá. yj •
. 32-
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.entro de Sá deixan.lo a 80"a cida.le ena paz; é' pi (V

8redindo em sua ediflcaçilo, partio para a Dahia.'

Mendo do Sá, depois de empossar a sou sohrinho Salvador Corrêa de'
5á, deu-lhe lIS mais uleis imtrucçõos, para bem so haver no governo dI)'
Rio de Janeiro - « que tivesse muilo em visla a conversão dos· Indios, e
0"cultivo de sua amizade, não só' para o" fazer chr·islãos, como bons cida
dãos, pelo compromisso que se tinha conlrahido pnra com elles, para com'
Deos, e parn com u patrr-a ; que fosse prudente e vtrlnoso, e tivesse inqua.
lificavel desinteresse, á dar exempl01lOs mini tros da justiço puLlica, e ao
povo; que a.diante- d-os olhos linha' um vasto campo,á colher os frutos dlr
sabedoria, conforme a boa- planla. que semeasse; que lião desprezasse o
exame das- producções do paiz', e todos os meios 'de fomentar li' industria
c inleresse dos povos, pois quo os teria contentes e satisfeitos, sempre qu~

fossem governados-com'justiça, e fa'voroddos pela equidulle,da qual resul
tnria gloria ao soberano; ql1e tanlo maior é o seu poder, qllonto maior é °
numero do' governados Gontenles e farlos; o que da maior riqueza destes"
rosulla o'grandc-respoilo,que-O soberuno conlrahc com os principes estran
geiros; que-o ser fidulgo era o mesmo que ser o-mais vuloroso, mais juslo,.
mais sabio,mnis palTiota,maís prudento,mais desinleressado,mllis religioso,.
que cada um do po",o: que o amor d'll glorio e da honra está cm deseml c
Jlhar com fidelidade e singular zelo o ser\'iço do principe,e ser o inslru mento
da felicidade publica, pois que estes erão os sol idos fundamentos da fidal
guia, que faria um governador ser amado do povo, honrado do rei, e glo
rificado nll cternidíldc. Uni-vos, conduio l\lendo (le Sá governador-gorlll,
fI DEOS, ao interesse da monarchia, a gloria da vosso reputa~fio, e li felici
dade destes povos,· que os cãos farão chover bcmfazejas benç3Cls 50bre o'
"osso governo,_ e fareis desta colonia o emporio das riquezas da lIaçiio, e
conseguireis- o premio das vossas fadigas cá na terra, adiante d'Aquclle
Juiz, ó. Quem todas as vossas minimas acções são presentes. »
. Tendo assim fallado~lcndo de Sá,ao novo governador,reunidos na·cama·

ra,(como consta-do livro 10 d{l verennçll do Rio de Janeiro do anno{}1:l1567)
0'5 membros delia' e o'pevo, foi este Ilcclamado com muitos 'i V1l5, P o sabio
governador-geral,victoriado,se-despedio áe todos,e lc\'antondo os ferrns lIe
sua- náo,.pnrlio para a Bahia,- correndo a costa lllé aquella cidilde,-fJcll'ndo
Salvador Corrêa de Sá; empossado no governo do Rio de Janeiro, no qual
se conservou por 30- annos, 4 mezes, e alguns dias, morrondo com ua,
(fonos de idade, na éra do 1631-.

8a1'\(&d'or'Co~.ea de Saí. .Ueose80c Jl"O allgmeDto do'
Rio, (Ie .Janeiro..

onovo-govornador, não quíz desmentir 115 recommcndações de seu tio;
6 nem desmerecer do conceito do povo, que o escolheu; dirigio 05 seus
cuidados ú- fOl'lificaç.ão do. cidad<" para resistir {lOS inimigos~ Era então,
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a 110 a CiJiluO circulallll âe pantanos o mangues, e cheia tIo 11lagnJiç€16 {11
oe r.ercacla ue serranias, que lue impod~ão razer os rapidos progressos que
-desrjllva, pela falia do braços, o recursos indispensaveis,para obra tão gi-
-gontesca. No entretanto nào perdia olle um momento de serviço para
,uugmontar a povonçiio, suggerindo aos povos id~/.Is uteis ,ao engran
decimento da cidade. e LI conveniencia de enxugar as tarras., e de aLerrar
.05 nlaglldiços para o progresso da edificação, e pr01ll0vcr o cultivo dns
.terras, come foz menção o. Cllmarn, no livro 10 da vereança do anno <10
159{~, li foI. 64.

Refere a chronica manuscripta, que temos li vista, ql\Q por esse tempo li

.agricultura apenas começava, e por conseguinte as riquezas do paiz, ainda
não podião engrossar os interesses do cornmercio. O temor dos Indios,
vinha estorvar a Salvador Corrêa de Sá,ás primeiras metlidas qne tinhaloma
do, os qUilOS armados busca vão fazor cilauas, e com frechadas matllvào des
bumanalllonte aos qUB enconLrllvào, para lhes beber o sangu6_, e neltes
cevar o seu irreconciliavel odio: razão porque o governador entrc
.gllude·5o aos mais vivos cuiuac1os,-so pÕz em caulela, o em dafeza,para que
o ininligo commum, que acomllleuia em grande numero" pClr uma re~

guiar fortificação, poLlcsse com perda dos seus~ SOl' batido e destruido;
por outra parto os soldados e povo, se tlispozerão armados á resistir·II..IC<:,
.tlpanhlll-os, e rcduzil·os li escravidfio.

Salvador CorrOa de Sá preparou a fortificação ue modo,que não fosse fari!

(1) Fallllnuo da primitiva rUlluação do nlo de Janeiro, diz o padre ~Jll~tre FI'. i\~os
tinho de anl, ~1aria, !ln obl'i\ j~ cilada. que 11 primeira situação e povoação de..Ha
cillade.sc f~z em UU! monle onde hoje (1713), \'~1l10S a Sé. o Collegio da COrl1l)anhla,

oe a fortaleza de S. Sebastliio, e algumas casn~ já \'ellias, dos anli{;os pOfoadorrs, e como
GOlll o trato e commercio fosse o sitio para Ilovas el1ilicações l'streito. e ll1ulto despI'o •
porcionado pal'a a muita gente, qUll se foi aggl'egandCl, forão o~ moradores lllnclaud
~asas de pedra e caL na marinha. I o monte que (ka ;\ parle da serra eslá o nohilissimo
eGnveUlO do patriarcha . B'n\o, e no que ficl\ para a llarle (la lJal'l'a se \.(! 11 cldadt'
velha. Ilolava eslas duas ;\zas para dons lJair'ros. gne linl!a no v'llle. e cada um c1elles
por uma ladeira. O primeiro se c1~ama l:Ia MisClricordia.• por estar nelle situada a Sanla
(:;a~a. E uo srgundo. qlle fica na parte OppOSIa., e lauo conlrario~ se \'~ situada a casa
.c sanluario de Nossa Senhora ILa Ajuda, a qllaL fica ao 5111 da cidade. que d.i lamllem
o nome ao referido Ilairro. Esles são hoje os arrelll1ldes daquella nova cltla(!l'. Esla
igreja e santllario de l\'ossa Senhora -da Ajuda, se eutrndc ser a primeira dacruell;\
<'idade, que depois se rcndificou, e augmentou pelos anno de 1600, pouco mais 0\1
menos; porque COllsla dos archivos dós palLfes Capuchos daquella capitania c provin
eia dn Conceição. que por este tempo fundár50 naqnella Ermida o eu Llospicio (quando
aquella pro\'incia era custodia), e cm que enll'Arão ualjuella cidade. E.ernquanlo ftelle
assistirão ~s religiosos, mudArão (mas com muito pouca razão) o lilull~ da Senhora da
Ajuda pelo de Sl1nlo Antonio. Mas buscando depois os Padres, silio melhol:, e mais
accolllmouado fi sua vida deixárão este da SCnhora. E lornou o povo a nomear aquella
casa, com o titulo all.ligo de Nossa Senllol'a da Ajuda, ou se lhe reslüuio o que se lhe
havia Iirado; porque sempre fei a sua Padroeira, e a sua !luelar.... Nesta igreja in
telllárão O!! moradores da c1daite fundar um convento de religiosas, e pOlra esse fim sn
lhe fabricou UU! dormitorio com o seu mlrall\l'; em que viv~rão por alguns annos
a!gulnas mulheres virtuosas. Agora de presente (aDno de i7i3) se diz quererem COIl~
l~nuar com as obra~. afim de bal'er naquella casa COllVl:nlo para as Olhas daquelll1
~tlilçlr.



t~ ~nynsi1o uos Indios, e pllr? o ,que pruhibio, flue ~e f1Zl'ssem casa junto t;
:pro ia, alé o morro çe S. Hen lo (com o consla do Ii\'fO 10 da verean~n. pago
'2,0), e que loua' essa pnssagcm J05~C ITll;l,radp c f.QrJi.o.caJa.
't. • .' ••

...·igepl tln ~~cl'n,'idii9!I08 ....lio5'

Os alaqnes, que coos;lan.le c ,imprulJell.lenlcnlc filz.i;io os Inrlios, eriío rq~

llaliJos, e pela desigualuade <.las /Irmos elles pnss~riio por limo n~a des
graçll, porqne n50 conhecião o sorte desaslroua que os esperaviI, devida 11

çcgueiro e ~ ignorantia em que vivido. ErQ a escr(l vjdí10 o que lemilio os sel
'\kulas, e SG.n1 uII:vjjla li evitariiió, ~,e em v,e7- ,do o,lo,quos ~ cru.ezl'S emprq
g,assem os theios de conciliação. Os POJtugu6zes carecendo de bra~os parq
(,) ,trabalho, o se vendo aggreJidos pelos IJ)I,1ios, nQs LlilIerenles esrar(l
tl111çaS, os que não morrjiío sl,lb Q peso das suas arrrios, erão .escra\'isauQs.
Daqui appnrcceu o gronJe desejo nos p.o:vos po ri) os ~CO)11meller, o a louo
,o lrllllse vencer sua irnp~udelllc f.raql)ez;,J, c' en,.iquerclll]o-SC com UI1J
l)umero prodigioso de esçravos, ou os ,empr<!g,a\'ii,o em SQUS serviços, ç
pa lavoura, ou os venJião. Os lwlios, assin) lyrnDni~nuos, consjueraviil)
QS chrisliill5, como os mais deshGmanos e!ltes 1.10 mnlJup. ~. os que liulJiio,
q,braçado ~ rruz, com.o o sy!nbolo da séllvaçiin, escprnecjiio ue)lll, e resis
tião por Ii!Jl f}.0 fur,Or dos Por.luguezos, preferinJo a ' morle o (!s.crnvidãQ
afronloso, Ou ~Q embrenhfluJo pelos sertões dr) Brllsil. Com scmelhllplç
politica,a religião e a humonidiJdo perderão milhÍlos Je homens, que leva
;Iros pelos dicía~e,s clo'Eyangellio, ~lui~o se~'vi:iiio não.sq para o ougml',~(q
~a populoção, como para o engrandccllT)enlo qo D!'ost!. I •

I Os Inuios. que acompanháriío a Eslacio de SiÍ, niÍo pllpsónio por /3sse~
males que experimenláriio os ucmais genlios, porque IlIes foi dada uml!
les'1ll do lerr~s pm sesrnario,ao longo dn bahia salgada nns barreiras \'er
111elhos, com duil's de sertão, para nr.lla se I'stabelecerem, ficando estes
Tndios 1IllleàtJos, cpm p ~oll1e 'de' ~id~3 ye S. LourençQ. QUlra scsmnrili
de 3 lt'gll~3 p'~rp Muéncú; foi cOl1pedida l! outros lndiQ$ para se alJearem,
0001' o li1ulo (1'e' alr.lêa de S. Beroabé, pilra que elles fossem trazendo o~

seI vicu las qud p~des'seJ11 dos 'serl0es, com'°fíhl de' 'os dQmeslirnren1. Eslas
p':imeir.,s aldêli~ furão '~~tregllp's ao§ C~iUilqO'S ~ '~irepçiío 'qós ~~súl!.as, ~jll~
tendo 11 p'i'cyjJ~ncip de lOnl:jrel11 U)11f1 seSlTlani de ~erras em MllcaCJ1,rontiglllJ
a dos lhtlios de 'S. Dernobé, rellllzir~o·os por meios brandos' o serem
sens e~c'r,:t\'ós c'tnpreg,ll!oS nns' su~s lil\",bur~s; c lirando l1elles to(lô o pr:>~
yeilo p.ossive1. As outfa'§ i1rl]()~S q'u,c se'f~rmljrii~ d!Jl ~abo-frio,e em Sallta
f'ruz, Iiveràq o mpsmo desllno, licm como!! do IllIa Grande, que perlen·
~ia ao padl oilllo réal,'sub o tliróc~iiq L1e 11m sacc!t!ote Secul1l'r, não progredia
:r:fO c"pirítn'al, p'orqu~ lodos o que qllcri'uQ era o inleress.o 'particular. " I

" Se os )e~4ilri~ 'emrfeg~sSCl'!1 os I~'eips ijlle ensino 'o ~v~ngelh!J poro ~Of]:
fratcrnisor os homen§, scniío preferissem ns riquezas 00 lJem espirilllol,
flulInlo não lerja gánh~ °cbrislionisn1o. I l!da disto aConteceu nos primeiros
J'êmpos do Bra'si!.' A 'uon(ril)o';os"cuiüadtis1 a'broli(Jurll,'o'cnsol1lcJllo coni
~s pessoa's civilisallas, farião 'gosfar ao lndio dil vida soei',,!. 'Os JqSpHL!9
,I
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paro os ,lerem mll'is contentos, casavão·nos com as ~scrav[\s (1), c Ilssi m.es
.rravisaua [\ SUi) posteri<!llue, os cmpregaviio em SOIlS serviços, incutin
do-lhes os senlill1rnlos de rrrnlidiio por seus padres, quo se hnviiio comti
luiJo seus protocLorcs,c o aborrec,imento pelos povos, visto sere,m os Jestúlas
ô's ~e~enSOr0,g da' su,a 'Ii hertl,arl r., e o P9vQ ~el;l.i,r.i,il1)igo,iienu.o clle~ 'pelo ,nppa..
,í'nto o formulas exlcriorc,s I!nicamcnte os opprrss.ores (ta m,esm:l.l.ip,erdll~.O

dos lnuios; e daqui o fe,rm.onlo ~os J.isPUI:líi 1I.os povos,quo deveria produzir
con\'l11sõc,? violento.s; ,nôio so pOllCIlClo p,oré,m negar aeis Jes,uitns, ,qllcelle~

~imriio a gloria Je serem os primeiros prégadores d:l fé, c de que forào
os primeiros que sc entreg~rào 10uvayelmcDle ao mi9isterio apo~lolico,
destruido pelos outro?, '

(J) Do livro ele uapliSIllO~, ea, amenlo~ e ouilos ua igrr-ja ue.S. Franci co Xa,jrr do
F.ns('nho dos paures úa Companhia de J. us, dcstlr. o anno de IG41, qlle tem,os a \'i~tnJ

se ,~, qUilO nllmero ele ('scla\'n~ qll(~ IJQssui~o os J 'suita em suas f",Z<'Ill!;'S, era pro
diSioso,pelo nllmero de uaplis<1llns ele e c:ra\'os qu(' esses livro coutem,r para compro
",;Irmos ql,l,e erão na maiur parte e~craros os '1ue lias fazendas se oaplisavlio,lranscrllvc
~nos o que ,s,e lê a pag, 62, ~ s"guiJ)te clausula:

1'0rCJue slI'cel:1(', n;iQ pnuC\l3 ve7.e~, qne algnl}~ escl'ó)VoS das nossas fazenda!f
l'rclclidelll Irazer padrinfl,os th' fóril para ·o~ seus haptisados e CMpmrntos, dei:'F0 e~

Lemhrança a prohibiçüo que sobre iSIO ha nas visilas, pelos ineonvllnicnles qlle se lem
rondcrado, 1'01' prssoas de fóra nãfl SI! enlende fritorrs II S<'l'\'culuarios uas mr~mas

fazl'udas. No tocanle a !al'rae!(lI'es c fureiros, que mQrão dl'ntro da trrra da fazrnda,
\l'ão se 10lllaráõ p'lr padrinlJns dos hilllli.ados, scn) espeeialliceuç,\ i~lcrip.ti$ do padre
reitol'. Tamhelll dci-:o ati"crlitlo, e encolllllleuuddo, que nos assentos tios b,aplhados,
e lI'os.tln cil~n)<'nlo~, se declarll, se sãn ou n«o escravos do Col1t'gio. E 'lne nos as
s,cnlos <Íos en~r.itaclus 110 CCJlh~3io 'e declarem erem expostos na purta uo Col\rll;io ou
na fazenda. I~ que os baptismos e ca.amcutos de fóra senão aS.'lcnlem ne~tll ilHO:
111:1S que sómenle se passe ccrtidão an pé da faculdade dn pal'Ocho 011 da licença do
\j~ario gllral. Em visila aos 18 de A.hril de 1.723,-lJfalloel Dias,

~Ill oulro 1111;91' se I~ - O padre supJ!rior daqui PQI' diante ass/!n~arã no fim deste
!irro, depois ~Ie un1'nerar QS ,escravQs e escr.av~st que 11I0ncrem neste cngenho, e nãq
~ó os qlle ,dilfJt'll pnr diante morrerem, mas lambem os qne mOrrêrão os annns passa
110', os qnaé~ se lírariiü lielll1enle do lirro das contas, aonde até agora se aclJa\'iio 1R11
çildo' com Il')ui!a cllufnsão. No assento (los drfunlrJs e declarará se morrêrão com
I,nuns os acramcutlls, e 'fJlIe cansa til'er~lI para os não recdlrl'; lambem é prC/'ssariQ
declaraI' os pai~ do (h'funlo, e o nom elJ mlllher se fór casadu, 011 ~Jo marido, &c.
Em "isita nesle Rugi'nllo \'dho, 5 di! ,Iunho UC 173:5,-,J1iQ"Cl da Costa.
, Em olltro \uga,!" se I ° segllinle - \ islO em vbila, lia qllal ordeno, que dllpois do
élssenlo uo fal!t'cim:)11lo ue cada escral'O, em qllr se declara se morreu 011 não com os
i;i\CrnlnenIOs, se (leclare logn lamhem em como se Ihl~ disscrão logo os suO'ragios da~

<luas missas,pelos nadres qur e àcha.\'l'm nC!ile Engenho' alho,e lambem as duas co
tOas pelo Irmão cQmpanhf.iro. CQnforme'a ordellJ do uo o Rev. padre geral, pois por
isso estão isrUlplos elas mis·as e orações do catalogo; pa:'a qlle em \isila se saiba se est.i
clIlllpl'iela a prd~ll} de I pma uas uuas misséls, por caua nm do padrcs, C <las duas
-;oróas pOl' ca4a 11m llus Inpãos, que se achareI!' nesle ensel 110•
• II 111 ordeno, qne sf:l lunca nesle livro dos obitos, no fim dos 'I sentos, que se hão
de mostrar n'ls I'isj,las duqnelle anno, em como 1'51;', alisfl'ila lamuem a oruem de
n'Qma do anni'l'crsario, qne mandou N. R. P, se Iizesse cada anno por lodos os dcfnJl
los das nossa~ fazendas respecliras, dizendo o slIperior dl1 cada fazenda a missa daqllelle
!iia, e o Il'mão lima corOa por todos os defnntos ela flropria fazenela, com a olrmuidade
qne pel millir o In::ar. rara o dilo annin'l' ario está já drlcrlllinadu rOl conSllhit dI!
pro,'incia, o primeiro /lia drSI'I!1I'('eliclo dC'pois do allni\'rr~ario dos nossos I'('ligio gs
QCrU1I10S, Fazen~la cIo T'ngc[illo \'I'llio aos ~ de ~litio de 1756.-Jo~0 Ho!,ol'aro,. . '



Funda.ção dJt, i~l·eja. e eolle~io dos J.eS.lIita8 no
Rio de .Janeiro.

Depois de termillada a guerra com os 'famoyos e Francezes,obtiverão os
Jesuítas Ilermissão du fULJuarem a sua igrejll,escolhclluo alies o local. 4uO
m/lis aproi1riado virão no morro ue S.Sebastifio 011 do ClIslello,e para a sua
lundação encommendoll o cardeal infanle ao go\'cmodor-gernl lhes confir
ma5se todas as terras, quo elles tivessem o Lluquirisselll para n sua sus
tentação, c para maior prestcZl\ dus suas obrlls, determinou o govornildor
geral, por provisão do 13 tIe Dezembro de 1568, el\1 cOllsequencin ue
outra resolução do mesmo cardeal, se appliclJssen'l para as obras dos Pa·
dres todas ae; condemnnções e penos pccuniarias, em quo qualquer pessoa
tivesse incorrillo, ou que por elle, ou pela justiça fossem contIemrtados,
até que de todo se acabassem as meSI1111S olJws.

As provisões são concebidas nestes termos:
« Mem de Sá, do conselho d.c el-rei nosso sonhar, ca'pitãO da cidade

de S. SulvLidor .Bahia de Todos os Santos, govcruador-geral ('m touas as
terras, c ~apitanias desta costa lIa Brasil pelo dilo senhor, &c. l?uço suLor
a todos os ouvÍllores, provBllores, juizes, justiças, desta ciuatle, e assim a
todas as outras justicas, ofllciacs, e pessoas de todas as cllpitanias dosta
costu, a que cste meu all'aró fór apresentado, e o c'luliecimento dclle com
direito pertencer, que o dito senhor mo escreveu uma carta, em que en
commcnda muito tio confirmar as lerras, que nc&llls parlos fossem dadas
aos padres dos collegios IJe .Jesus, que nestas partes resiJem, tia qual o
traslado é o seguinto :

« Mem Lle Sá. Amigo. Eu el-rei vos envio muito saudar. Eu sou in
formado, que algumas capitanias dessas pllrtes são dauos /lOS collegios dos
padres da Companhia de Jesus, quo lIellus estão rorneçadas algumas terras
6 roças para a sustcntuç,io, e milntença dos religiosos, que ora La, e ao
diante houver nos ditus Collegios: c porque eu desejo, que nessas partes
baja todos os mais, que lIolla forem necessarios, e que sejão funuadus o
d,otados, do maneira que possa haver nisso perpetuação, porque quanto
elles mais forem, tanto maior poderá ser o numero tios religiosos, que
n'cllo resiLlirem,que neSSllS partes são tão uteis c necossarios, como por ex
pcril'ncia se tem uté ora visto; vos encommondo, que não consintajs, que
as lerras o ro~as, c quaesquer outras propriedades, quo por qualquer vii).
até ora são dadas aos poures dos ditos Collegios, lhes sejão por nenhum
modo tiradas, e lhes confirmeis em meu nome as datlas, e doações, quo
do\las tiverem, e lhes passeis curtas para allos as possllirem, posto quo
uelllls não lenhào feilo até ora bcmfeitorills, sem embargo do que ácerca
destas dadas foi ordenado por minhas ordenações; e para isso hei por sup
pridos quaesquer defeitos, que de feito, ou direito houver nesle caso,
porquo sei, que assim convêm para o bem espiritual e temporal dessas
partes. "Gonçalo da Costa a fez em Lisboa, aos 11 do Novembro
de 1567. » Tendo o teor desl<l, so passou outra para irem por Juas vias,
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Ire quo esta é' a segunda, e cumprir-so.hll uma delIa's sómen{e. - O carõea!·
infante.

«( E por mo sal' foita umo potição em 110mo da feitor,a padres do Colle..
gio desta dila cidadc,pcdindo. me,CJuo lhes confirmassem todas as dadi"a9
de terras e sesIDorias, que fossem dadas II esie Collegio, como as mai3 que
lIa ons capitanias desla costa, e lhes mandnsse I'ugistrllr a rar(a do dito
senhor em todas llS camllras flas ditas capitanias, a lhes- mandasse passar
suas confirmações, como o dito sCl~hor manda, e receberrácr mercê, na
qual petição puz o despacho seguinte: - « Que se passasse provisão,
para que a carta de S. Alteza, oe que o Coll<'gio fazia menção se registra
flOS livros da camllra de todos as capitanias tIa cosIa do Bm-il, c a carta
irá trasladada na provisiio: e quanto á confirmação, apresentem Il~ eartaS'
de dadh'lIs,e confirmar-lhas-hei, como f) dito senhor manda: hoje 2 dia!t
de Outubro de 1561:40 »

« Pelo que vos mando, que tanto, que este meu alvará e ~o"isúo rÔr
mostrada, com muita diligellcia li faç.aÍs trasladar nos livros de cada' uma.
dessas capitanias, na camllra, c escrevereis nas costas deste alvará de com()
fica registrado; 8' tornareis a dur, a quem "6-10 llpresentar da parte das·
ditas provisões, para dahi ser enviadll lÍs outras copitanius debaixo até da
S. Vicente: o que assim cumpri uns e oul'ros sem duvido, nem emburgo
algum, que a elle seju po to. Dada nest·a ciJ-ado de S. Salvador sobre meu
signal e sello de minhas armas, aos I> dius do mez de Ü'utubro.-Pedro
Teixeim, escrivão da provedoria fi fez por meu mandado em 1568.-~[em

de Sá. »
c( !\Iem de Sã, do consdho de eI-rei nosso senhor, e capiLão da ciuado

~e S. Sa.\vailor Bahia de Todos os San los, e governador-geral em todas 8S'
mais capitanias, e terras de todR esta cos-ta do Brasil, pelo dito senhor, &c..
Faço slIber,. aos que esta minha provisão \ : apresenLada, O' o conheCi
mento deli a' com direito' pertencer, quO'S. AJreza me mandou uma provisão,.
do quc o tras1aào é (1)' seguinte ;.

( !\iem de Sá. Amigo.. Eu el·rei vos envi'o muito sau(la'r. P"or uma pro"
,·jsão, que no- llnno· de 1;>65,. para vós passei,. porque ordcfl{Ji, que nessas
partes se fundllssem d'ous' COllegios para os padres da €ompanhia, que
nollas residem ,.tereis entendIdo o Cructo,- que dessa obra espero', e quantO'
me haverei por servido da conclusã'o deita: e para que isto lenha o' efTeilO'
que desejo, e os ediucios se possão fazer cO'm mais breviliade, me parecc\l"
applicar para a!l ditas obras /IS condemnaçõl's e penas pecuniarias, em que
algumas pessoas por n6s, ou pelo ouvidor-gornl,. c púr qualqucr oulrll'
minha }usLiça· CÔr condomnada, as qrnles con{]emnações 6 penas oe agora:
hei por appliondas para as ditas obras, até alias de todo serem acabadas~

Pelo qu'o vos enc0mmendo e mando,. que assim o cumprais e guardeis,.
avisando II cada capitania, e ás mesmas justiças, que. nellas houverem,. de'
como assim o hei por bem, e que as ditas penas' e cOlldemnações se en
freguem ás pessoas, qu.e para isso o provincial da dita Companhia nessas
ilarll's '\'lOS nomear f e dQS lermos, cm que as obras esliverem, c da ojud/ll



- 236 -

c·fayori. que parn ella t1C(IJes{ me ,U''I'isal'cis sempre~' ptlrq'lo rev.aTef J;issó
muito conlcnlamenlo.-Gonculo da Cosla a fez em Lisboa a 15 ue Oulu~

b~o de 1;>67. Esla vai por d~as xias.-Miguel de loura a fez cscrevàr.~
O car~eal-infanle. "'.

« Pelo. que mando li rodas as }USÜÇIlS da cllpilan-ía e éillatle de S.'SeLas
li.à-o uQ' Rio de Janeiro, que lalJlo que esla minha prãvisão fUi' moslrada;
fiJ.ção logo ,nomear duas pessoas', aqucllas, que lhes Ilomcar o'padre proviu:
ciul do Collegio da dila cidade de S. Se!rasliúb do Rio de Jãneiro' da com·
pallhia ue Jesus,um escrivão, que lcilha livrofe oulto recebedDr,' para S(f

üfrcOlwar,.e carreg-ar a-s penas applicadas nesla provi~'iio de S. Alleza para'
as' obrns doa Collegi05;, e casas uos Padres da Compan'!Jia de Jesus deslas
parles do Brasil. Pelo que vos mlHluo e encommendo, q-ue O"cumpraes'
a-ssip1, e ua rnaneira·, que nclle é cOflleúuo, Ir dedarado sem duviuã, nem'
embargo,que a elle seja poslo. Da~lo nesla cidaue de S. Salyador sob meu'
s.i,Bnal, e selto de miuuus armas, hoJe 6 ue Outubro dI} 1568.-,iUcln
de Sá. » ',' .

O autor da chronica manuscripta, douue eXlrahimos csles documentos,
mO,ralispndo as proyisões,que acima copiamos, éue op,inião,q.ue forão dello~

(fue saLil'ão as- fonles das inlmensas posS'cssões qtle li verão os Jesuilas pam'
suslentarem a sua aUloridade soLre louos os gQverno~, c{uzerem á seu poro
veilo tudo o que lhes aprazia,que inculcando no seu exlel'i'Ól' a mais exacla
olJservuncia do seu luslllulo,não ~ó Hão correspondêriio as idéas qJle delles
tíverão os pr~ncipes de Portugal, mas arruináfiio a religiüo,e aos lnqios fa;
zênáó-lbes enlender que só a elles Gevião obediencia,alé a mais dura es,~

cravil1ão, e sublrahi-Ios á Ioda oulra subordinação, e preparárão de muilo
16nge um' pernicioso euificio, que seria neces!iario ari'aza-Io; desde o seul
fundamenlo, para que 'a mbuarcliia porlugue~a se' podesse'conservàr o'
manter 6a' pureza da religião cbrislii. A fundação principal da sua casa
religiosa, foi no morro 'Je S. Sebaslião, hojrr do' Castello; lin hão co.m'
tudo oulras' particulares, como a d-c S. Cbrislovão, Engenho·Velho, En
genho- ovo, e Santa-Cruz, que erão oulras lonlas famoslssimas fa;'
zeBdas-:

Em varias Jugares' clã primeita palte desl'ã nossa óLra, [ratando das dê~'
versas provincias, fallamos dos ~suitlls, :da su poliüca, e do seU" uorrti
n'io c riquezas.

o sena.ro d~ camiu"á .io Rto .ie Janeil'o .Iê.lois .f~·
clae;;ada .10 ln-incilie l'e~ellte,.ICnlRl'c4 ofi'lilllite~da'
cidlule.-

. A po\'oação do nio"'dé Jíine1ro, não lé'nd~ lirriitêsrconl;ecido's pelô go~
vorno, foi' irlllmado o se113do da camara- a demarca-los; e em'15 dê aú:"
tdbro ue 1808, respondeu"ao governo serem os limites dil:cidllde,os que"
cõnslào da sua·parlicipaçâo official nesles toraros:

Ilhn. e Exm. Sr.-Sendo -presenle neste senado o oflicio dirigido por
VI, EJi: ao D!". juiz do fóra,. prosidt'llte, 'com 'data de 3'do correClla, Pll!.a1



ti mesmo senado prol:cuer á uma nova JCInilrcn<.:;io do l(}rmo desla cíJuue,
c lO!o;il1do-.e esta materia em delibera<.:lin, con 'itleriio-sc os limiles até
onde -e eSlendem, 011 'Sliio e lellllclIdu I\S ruas da cidnJe: assenlou O

sellaJo, qqe erilo lirnil s raciunavcis, -egullt1o u estado a.etnal uas cou as,
por 11m lado OTio das Larangeiras, e por outrO U 1'io Compl'ido, e por
outro o mal' cm toda a sua circwn{ercnciaj e pura certeZil desla ti milr
1I1llçiio, aSSf'lllolí igllalmenlo lTIal dar p r milrl~OS na ponie do Calele, junlo
ao rio da Lilrallaeirns, e nns dllilS ponle , qlle eslão na pllssngem tio rio
CJmpriúo, quando lUl10 i lo Cj~l du approvaciio de ~. Alteza Iteal. Deos
guarde n V. Ex. por tlilalados ilnnos. Rio de Janeif'o cm senatlo da camara
lias 15 dr. farra de Ifm8 ....:-I'lm. e E~m. :1'. D. Fernaudo José de l'or
lug;Jl.- JIanoil José da COlila.- I rancisco Xat'ier Pircs.-Josê Ltúz
A[,;cs.

O principe reaenle, éom o e clarecilllellll) COl'll cido pelo senJuo, (l~se·

.1a1111) qu J li E'Jifi I\<;iio progredis e, nUI nlo II lllJglllPnl rc lCnlin tia po
pul,ll;iio, mandou levanlur a planlá ria (·iJildo no meslIlo auno de 1 08,
SPIIc!O nlJerla a hapa em cobre por r. S. Souto, c in1pr~5sa J"'pois !la
ofncilla régia (1).

A cidade Nova eslava de povoa a, 1IS runs llcmnr illla , porém cm et·
cas de c pinho ,gfilvBlás,&r'., ante do Ilrill{'ipe rc~cllte chegnr, COlll>lviío- e
i1pCllllS e;s casn na rua de . Peuro, I 1':1' i. - , campo de SanlaAllna,
oulr'orll campo de S. Domingos, Ou ·..tl1lnu d(t uunrq em 18\31, c 1)0.1"
praça da Acclamaçâo. .

A 1'lta d s Flores Liliha sómente quall ea as ; il UO Sabão sNc; c i -lry
mesmo alé a 1'lza Fonnosa,qoe lAmbem contav" mui pOUCD5 ca ir: acoli
teein O me mo ('001 a rua de S. Leopoldo. que f . aberta nos terf'ellOS
elu chucara, 11l1ligo01ente pertencente ii . o~onio dn lloclla Mae! :leio, li

qU1l1 um dos 1Jerueiro vendeu no auarulI-mór lIa a1f.JIldegn Francisco .To'c
ue Oliveira, gue a subdividinJo, vendeu em 5 rle Outubro de 1825,a .ro'"é
llnlonio de Souza Ferreira 3~, bru<.:as de frente, com limita~Qo n yulla do
esgolo publico, a rozão de cem mil reis a braça, senJo a casa de le llma
rins primeiras que alli exisle; pn snnJo os terreno i:om a rrorrieJad~s

edificadas na frente 11 Sra. D. Delfinu Felicidade de Souza Ferreira. Esla
honesta senhora pelu máo estado da: Hnliga propriedade, reedificou-Il, bem
como melhordu os terrenos á toroa-los' salubres, e convenientes para
novas edificações.

A nta do SalJ..:o do Alferes, foi aberla pc!ó Jezcmbilrgatlor' LOIl

reiro, sendo elle o que deu principio ao aterro do mal~gue ela ciduJe
Nova.

(1) Disse-110 o Sr. conselheiro Alexandre r.laria de-~raril Carmenlo. CJue ali ao
tempo l'1ll que um curioso qlliz "ccrcscp,nlar sobre a 11l1~-l11a chapa o nol'o: õlllgmPI 10
Ijue liniJa lido a ddade, exblia clla nu lypographia nacional, Oll !lO arclJ'yo 11Ii1i~Jr.

a.; já desappat'e-ccu nilo sabemos iufOl'lilar ao leitor.
~3"



i~tol'ia das ).. laS da eid':ade do io de.Ja eõ'~
até SOS.

A pOl'onçiío da cidade do nio dE Janeiro até 1808, época da chrgada do n1'lIlClpe
tegente, cra muito limilada; entre ruas, t!al'l's as, e b ccos, e algumas dilas COIl
grandes intervallos de uma a oulra casa, erilO conhecidas com os seguintes nomes;

TIna Direita.
II da Candelaria.
» Atraz do Carmo.
I) da Quitanda.
l) Ourires.
Jl dos Laloeiros.
II da V,l1la.
II DetrDz de S. Francisco de Paula,
1) do Fogo.
» do Villlongo.
)1 da Ajuda.
» da l\lisericordia (é a 3' !la cidade.)

cm antignidade.)
» dos l\1adereiros.
» da Fidalga.
"l' do COlol-ello.
II da Batalha (das pl't
l) dos Barbonos.

;)) da Gloria.
__ do Desterro.

;lI das illangueirn~

') das l\Iarrecas.
l) dos A\'cos.
') de l\la tta-Cayallo
'l) do Lavradio.
71 dos ItHallldos.
;l) da Lagõa da Sen l.n<: •
;)l do Piolho.
)1 dos Ciganos.
7l da Lampadosa.

Rua de S, Jos~.

II da Gual'da-Velha.
II da Cadí!a.
II do Ouvidor.
II do Rosario.
)1 do Alecrim.
II do Senhor dos Passos.
» da Alfandega,
» do Sabão.
II de S. Pedro.
» das Violas.
II dos Pesca dores:
li de S. Joaquim,
i' Dr.lraz do Aljube.
Il Deli-uI: de S. Joaquim.
I' Delraz dos Quartris.
I Nora de S. Rento.
ra\'rssa da Pedreira on das VacClls;

do Senhor dos Passos.
lo Oralorio.
dos Ciganos.

do Guilld.nste (dos pri~elros).
dos Tamborcs (on Calabonço).

II dos Ferreiros.
àe S. José.

II da Doa-1Iol'te.
I) dos Cnchorros.

Ladeira do Caslello.
Jl do Collegio (primeira rua prí:'

IDitiva.)

TemI-los, edESeio$ lu'aços, e I,raias at~ §ÓS, que
.tossuia. a cidaclc 4 o io de Jaseiro.

'tonl'colo de S. Denlo.
Jl de Sanlo Anlonio.
II da i\juda.
II dos Carmelitas.
I) de Santa ThercsD.

Tgreja da Cruz.
I) da Lapa dos ~Iascates.
)1 da andelaria.
)) da Mãi dos lIoD'ens.
») do 'Uospicio.
l) de S. Ped1'0.
II de Santa I\ila.
» de S. Fl'anci co de Paula.

Igreja do nosario.
)) do Bom Je uso
» de s. Jos~.

» c l\ecolhimcnto rle ... do Parlo.
» e Bccolhimcnto da ~liscricordiD.

II de Sauta Lnl:ia.
I) da Lampadosa.
II de S. Jorge (foi demolida e01.1.858.)
)) do Senhor dos Passos.
I) de Santa Ephigenia.
II de S. Domingos.
II e Seminario de S. Joaquim (hoje
collegio de Pedro II.)



- 259 -

Igreja de Sanla Anna (foi demolida, C no
lugar do tum pio acha-se a estação da
cSII'ada le ferro ue D. Pc(lro 1r.)

Capella Htal,
li dos Terceiros do Carmo.
I) do Terceiros da Peuitencia.
I) de S. l~ranci'co. .
li de. S. do Li vramenlo,
II de. S. da C nceiçüo.
I) de N. S. da Saude.
li é Velha.

Palado Real.
II do Di po.

Seminario de ti. JosO.
nospital 1\li Ii la1'.
Fortc da Conceil;ão.
, II de S. Thiago.
AIra n(ll.'ga.
:\rsenal de ~1;lI'il1ha.

Passeio Publico.
Tueall'o.

Quartel do 1. 0 Regimen lo (t': de Bragança.)
I) do 2° Hegim. (rua N. de 5, 13ento.)
Il do 3" Regimr.nlo (largo de ~Ioura.)

.I) tio Reg.de Artilharia (\Iisericordía.)
I\latadouro l'ablico ( raia de Santa Luzia.)

'wfariz das Marrecas.
Caiai ouço.
Ca' alia ricas refies.
'frapiche'da cidadc.
Praça da Lampadosa.
Largo (lo Capim.

li de S. Domingos.
I) de S. Francisco ue Paula;
li da Carioca.
li da Lapa.
II da Ajuda.
li da Batalha (Ial\'cz fi primeira prara
do commercio). •
II de Moura.

Praia de D. l\lanoel.
li dos ~1ineiros.

Nada mais havia CID 1808 qne fosse digno de menção,inscrip!o no dous mappas-, que
Irmos a visla, perlcncrnte um a BilJliothcca Fluminen:e, que nos fui (',onfiado pelo Sr.
Francisco Antonio i\lal'lins, outro cio EXUl. conselheiro An'onio <lu i\lellezes Va con
ccllos de Orull1moud, os quaes confrontados, allrc:cn~:r!) O' fi \~mo ohi ctos com as
llleSlllas indicações. ' '. •

O campo d(J Santa Anna, denominava-se 1'-:1'. r' '1) 1:;/lmp~ de S. Domingos,
cuja denominação consenou por muitos aGI1lJ.<.'''.• ; q I,' lhr".ltldcl.1rão o nomr. par,.
.campo da Honra, e hoje praça on ca,IõI)!íi: 'q' <,dali' "~ro (1). Erã,o tencnos

-----------------~..... - -
(1) O SI'. Dt', Morei,'a de AZCVt'do no volunle .2~i.,:J S II l'L'queno Panomma elo

Rio de Janeú·o,pal). 130, IJistol'ianuo a fl1udação dO etli!icio do 8cnatlo da camara,
refere qlU~ :

« Não tendo o senado da eamara, edilicio proprio para celebrar suas sessões, residindo
sempre cm casas emprestada', tratou de owtruir Ulll ed.ficio seu. E foi o vereador
Fraucisco de Souza e Olheira, que apresentou em 20 de Julho tle 1816, o projecto da
consLrueção de um edilkio para o paço do senado da eamara. AcortlUl'ão os vereadore
que aehavilo boa fi proposta, lllas que era Ileces:;ario levai-a ao conl1eciwclILo do rei, po
dendo·se porém tratar logo do lugar, e do levantamento da plallta.

Em 30 de Outubro darl'lclIe allno determinou-se que e ofticiasse a el- rei sobre a pro
posta de :Fr.lncbco de Souza e Oliveira. Em 1·\ de ovelllbro do mesmo anno foi i1ppro
"ado por cl-rei o plano da obra.

EIll19 tlc Janeiro de 1817 peuio o procurador da camara que as madeiras, que tinhão
sel'l'itlo para as tlequiils de O, :\luria I. fos'un up(Jlicada pura a obra do edilirio do e
nado da C.dltal'11 ; e manuou-se entOo passar para o cofro das obras a quantia de 1:2003
primeira prrst,Çào com que a camara de ia contribui.',

Em 12 tle Fel'ereiro de 181í se mandou nLregar ao vereador Franci 'co de Souza e
OlÍleira 1288 palü pagar o riscu do edificio do senado da camara. Nesse me mo annG
deu-se começo á construcção drsse edificio.

PUI' algum tem po esti verão a' obras pa ra lisadas, mas concorrendo alguns cidadlios com
al'ultadlls qUlllltias. progrediriío os obras, fiCllndo concluida a maior parte do edificio no
anno de 1,l25, em 28 de i\laiu des e anno foi pintado o paço du cam~ra, e nes e mesmo
anilo ou lJO principio do anno seguinte, veio o senado da camara oecupar a ua UOYG
ca a,

O paço da IIlIl1~, cumam municipal acha-se eollocado na praça da Acrlnmatl\I), do
lado do oriente. entre as ruas do Sabão e S. Pedro. Em tempos remotos Iindava a Cidade
Q'l rua. da Yo.llu, e aléUl hayia \Ifil gralldc campo uo meio (lo qual,erguia-se uma peljuenil



_uO -
Ilrn,'ncentes a diverso' illclil'id\IO~, selldo o pnçQ do senado da camarn Oluniripal ecri
ficado em [I""I','nos, que perlrlll'crão a José 'Anlol1io ~lolllciro Teixeira Cardoso, (IUC o,
'la~nu a 3,8:tPllOO a braça, 1'0113 de lJrzcmlJl'lJ de 18l6. ,Jo~é nlonio ~10nleiru 'l\i
.-.:cil'a Cardu~o, 110111'1' sic l1'I"I'('IIO rm maior por 'ão, por nar1e de sua ll1ul!Jer II. Em:
reuçinlll. híllbcl Ilalllas e Castro, ~iul'a cm SPb1l11Clas lIupcias de 1\lal1orl da C\lSl<. ~Iar

tillguil ;' c \'m primeira de Alltollio de Aglliar (' Castro, clue o 110u"r de sru tio Brld ior
,'O;'1'l'5 de Aglliar, como COI1Sln do afOramel110 que ol)\cI'c 1'111 17'88, COIll'p"'la01el1lt~,
(le~pOI'(lado, apf'nas 1I0S srus 1'Xll'l'I110S S1' vião Illna ou outra ('!Jacara, até que si! deu
cOll1eçO ao qua!'lel do Campo dp filuta Anna, lJnl~ ficou assenlado parte eill lélTrllàs <!:I'
cachill'a de O, Emrrrilcial1a I>ailcl lhlllla e Casll o,l~hall1;,da CIos Cajuciros,olHlc o nrl:(o
c:ianle Farias edificou nos lI1e>lI.o, alic('rces il rasa que é o('cupatla p1'l'l r, labl'lecinlPllto
dos smdos e mudos, ':l pa~le da l'h;ll~ara pCltrl1Cf'n lI' ao bri~adf'iro flnlllingo~ José Fú
reir,l, O qhal \\cdl'u para St' construir () tjllarl 'I, qlle por (JI'(II'1lI do ~OV"1'I10 Ilrilleipioll
a con~II'uir O COI'\.oel'i\nlo,nio Lopes de Barros, cOJlllnandal1re dO 1'C'gil1H'nW novo,
a((1larlelatlo na Ilia nol'a de :-" BI'nlU, qlle hoje exblc Ol'l:lfp(lntlo fllJllarh'iriio ('l1lrC as
roas de c. LO'lIrclI<;o ~ tlu Santa i\nna. I\. chucal'u cball1a~ln do I'Q\'o era elllre a rua ele
:t Pcelro di! cidatle'nov;l, e 5. Diogo, . ,

O regimrnlo novo lendo aq.larl,'lado qllatro companhias na I'lIa nova de:;. Renl"
pcrtrllf','nlC$ ao moslciJ'll dos l'radrs Uel,leuiCLillos. t'lllelltlcrfio est,':, 1'1'rem-s.' Iil'l'c~

dos soldados, e para" qllO: o,lferecerào ao l::0\ I'IlO do principe 1'f'15rn1e dar lijollos, LI:
llias, .:! C., Ú SI' l',.zcr nm qllarh:1 para as mellcionaclas cOlllpanliias, c o gOVI.'I'II11, C,ulll

Ião \i1lllaju~o allxi!in, mundoll levanlar o qllanel para lodo o rrl5illl-IIIO: C 1'lIl 1.809,
;c dl'lI'lilrcando o, tcrl'l'llo, dCII-~e rOI\rrço a con~lrlll~ção' dI) ,··diri 'io, rendo-se os l'rad':~
obrigados, pelo compromisso !'JIII' II)rnÚr~o, (, d(lr leili(l e lijoJlos, piara Ioda a ohra, att!
que ('m J 82:1, o , r. n. Pedro, pl'inclpe regcnl " o~ (lI'sobrigIHl dl'sse cOlllprullli~"o IIn":
a'nóa linlião, lll'lllarcadllotcll '110, aildo-, e Ilnla rlla por t1,'lrilZ do qnarlel, belll 'Ol110

/lO rn,'smo anilo l'oriio abertas as rll,'S do l'rinâpe e da !'rillce;:a (dl)s Cajllcir'.ls) tI"e
file licil.. paral!'llas, ein l('rrenos das chacaras de O. I~Ul 'reilciaua !subi'l lJalllas e CiI.'
Iro, I~ do !Jrinalleiro Domingus Jo. é F' 'rrC'ira.
, CUIll O fallt:cilll"lIlO tio hrigaC!eil'o.FcH~ira, furão I'rndid{)s C' aforado,s o,s crrcnos c.hl

igreja àominalldo ess) e~tcns3 pll1nirie i era a igrc'ja de S. Donliuso construída, no ('cnLro
do cilmpo do IlIcsmo IHlnle,

l\Ias cdificada 3 capellil cle Santa Anna. cret'la por pro"isiio cpiscopal tle 30 de Julho
de 1735 a reqllcrilllculo dns pr [os "rionlu <lil cidaú' c de ulIlros devulos da IIlcsma
S3nta, e conslruin,lu·se muilos pretlius lia 'ilinhan<:'1s da igrej.. de '. Doolingo!', Iicillldo
esLu igreja lIàl' Ja em unIa praça, Illas t'l.'rcana de cu 'as, /IcQnleOeu que o rcSIU do anligo
r3111po de S. DoniÍngos, du:nillauu cnUi" pdil rap,'lIa ue Santa AnIlH, começa'se II ser
eouilccido por can'lllJ dc Silnlil ,nllll. E dnr.. "Le 8.7 anl1o)S l:on5Crl'OU o CillllpO e. e IIOlne;
porénl [('nuo IUl-jar, 1'111 12. de Ollluuro do j 22, no palncote quo existio IIcsse C3IUPO, a
II/'l'\:on\llção do Sr. D, l'edro I, (l'"'a f'''IIlUICl1luror alo lüo so[emue, delerminou a portaria
de'l2 dI' Dezemuro daquclle allno, que s: tlc,se ao call1po de SilnLa Anna o nome de praça
ua Arcla1l1a~üo, '

Nosuias de desordem canareltia qne se5egnirllo ao dia 7 de Abril de 1831, mudarão
o nome ele praça ela Acclamaçlio para o de C:lIIIPU tlll HOllra. E appareceu enUlo em 14. e
1iS de Julil" de,sc anuo, quando huuI'e a sedição militar, ° seguinte pasquim pregililo
1111' pal'l'd s do l'al;H'clc.

D:I hQnra fui campo outr'or3
~Iuil') que \'1'1' iuda telllos;
Tutlo serei, mas IIgura
Sou ClilllpO uo-nós quel'emos
li t'lllllpJ-do fõra-l'ólu-

re1izmrnle o nomc de campo da Honra e cripta ~m dias de anarchía, não permanec~1J

por muilo te.fI!'ll, e lornOIl a rc\'il'er II "ume de praça da Acclalllaç'lu, que len bru UII1
flicto nula\'el tia historia do Jlr:lsil, o u3scimt'1I10 da 1I10nal'dlia llra,i1cil'ü.
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• la chacaril a di""rsas p('ssoas, 1H'los Iil'rdeiros, grlldu ('Olllplada n anliga r.asa dr rl'foÍ
~rncia, com al~"IIIi1s hl'<l(;as de fl't'lIt", por .10.: é Joa.rl'lim llias da (;rll~, qll" ii d"lI1u
lindo, fe7. suhl ~ os S"\IS alit'rrces ii ra~a Ilubre da rlla da 1'1 illl"'7.a II, 102, aOllde residlq,
" aos lados In's aliilrrac,.das, cujas propril't1adçs pa~s,\r51l ao COmlllCllllador /\1I10Ilio
Juaq 1Ii1l! nias HI a~a. O Pildrp ~laIlU..r Tl,omaz dos ~i1I.1IOS ('III 1825 compro" iJ CUI:IJc'l:a
ria rIJ.r!lal a 4"~ lira,,;. ao ~iul(r, c ii l'l'pi1ri\ndll, fez c1 .. J1a aSila IJabiliJl;ào ,II<: hoj". I\d('
ri, 0- uo. o llIC·'IIlO pad n',q \IC lIe SI' allllO de 182& da rUi> de ~. Lourenço para cilP.\I,ml 1'1111
do Pl'incipr, só havia lima cn a, perle'nel'lIlc ao hrigaddro JOilqllim,\lariallo de Oliveira
~\elJp., qlle flli rommandanle (l!ls arl1;Jil;s (~as 1\lilgoa5.

O cdi fie ia do."1ltsco rSliÍ ilssenwclo em lerrçnos há"iqos d.l' .1oii:o 110clrigllcs r'Teira dc
Almcida (dl'poi. '1J,lIão dI: Chá), que os co11lprou el111807 ii OnJclll Tcrccira <lo CarOlQ,
enrlll for"i, ó." il Call1<lra.' , , ,
Opoço elo SC11ado csir, cdilk;:rlo Cm lerq}110 dacl\acara ÇJI1C r"i!lQ COI\!l1' dos i\rco~.

Em 1819, 05 Olllln 'rdill1lCS ILa ':i,dad~ UR IJidlia,. pO,r ~I'alid,i.o aos sCI;vi~'o' prcslil!llJ~

llaljllella cida!lt' pelo ~o\'Cl'l1a4or D, ~lart;Q~ de 'çlronha c nri~o (cql1ue dos Arcos) llIall
t1átiio cdiLit:ar IIJII flillal'l'I!', c o Clllrf'~;il'ii.o pelas c1H1vI'~ ao çOI1lIi~. 1"lll\O t:Olllpraflo OS
ICI'I'CIH~~ a 1~1I1 1rf'1 driro do Cilpil:io-Il.J,ór I\l1aclt'\9 Elias da ,,"oIlSt'ca. l'aJ'i1 a COII lrllcção
\10 rdifkill IÍt'I'~O 11 l\ladril'.IIIH'lIln e ,"~III1S lIIa.lcri~cs tla cidaue da n,dli.l

.Á flUL da Sau,tI~ ,ilHes dI: ~83G, i('I'e dire:'sos 110mcs, cOIl.r~l'In(' os 111~arl's qt1l' nlr,~-
!!-'i,alil, lpl' 1'1 fio praia, d,'salllliJiwda<, ql1e sCI'\'iào jlara tlt'pusitlls cI m,ld"irils de

C0I1.;1I'IH:ç50, Challl;I\'a-se rlla nOl'a d,':, (,'ral1':i5cO da Prainha, a pnrle Clllllpn'ill'l1llida
":Hre O lalgo, (' o lrapichc da redra do ,ai; 1'11,\ d; Praia dll \'alloll~O, clllrl' e,l' lra
pidl", 1'111 11'llIlI"S ;l(lIi~l1s, e a praç.1 ~ll1lli 'iPlll Oll da Jm,pp.ralriz. t:llalllal'a-sc rllll d;\
~Jedl'a (lo Sal, Il.dli CIII dialll<' allolll;lIillho, A parle clIU1prehcn.did,~ ~1I1rC n I lia do
Lil'l'nlllClllo e o. lra,pich,' da , allll" ... ra d 'Ilolllinadil 1'111 ll'll1pOS anligo.s, rua 'le i\os, a
, cllhora da Sall!ll', O sl'n,\(lo rI,l c:""ar:l t'l11 11156 a,cauOII com f'ssa conf'l, à() de 1I0111l'S,
dei rmlnalldll,'1l1e dl's~a iiala 1'11) !lialll<' loda a rllil elll S\la cXlcns~ da Prainha ilO Ir, -
picltr: !la .'alldl', fossc SÓ 111 I'II.!I' I'ltallllHla rlla ria ,'alull'. '

Rua do Livramento, ,1I11i"alllellle challlacla rllallO\'a (lo (JwaU1l'nto, fui alH'1 W (m
iBLB, alr'l\'és d s U't'l'I'IIftS foreirns as chac~ras do. Lil'l'all1rnlo e Gilmbua, PCII('IIC"lIdo

Mil ui lima a FiluStillo ,\lari<11Ie Lilllil GlIlIerres. A chaeilra da G:IIUbOil aules da alwr
lur,l d,1 rlla do Li\'f'aUll'1I10, liuha a sua I('sladil na praia d.) mcs'mo 1I01llt'. I r,la dli!

~ara abrirã."-sc" hccco do .'u~piro, t~ parle ria rua un l.ivram l 'ltLO, dt'sde alJltdl~ UI'CCO
alé o Iiltl, I' a Irall'S"I. du /,;I'raltll'ItIO, 'IU(' lica 1'111 fn'lIle ao palaci.'lc do 1}I'IIUcilo po.
,ltid'lr tia chacara, qlll' até alli lhe dala eltlrada, df'sde a prai" da (iall1hua. A c!J,l('ar<l
iltl.a aillda IIltll 1"''iUClla frt'III' 11(1 rltil tia 11;'I'lIlOIti:! (Plllrc n b cco do SIl$plru C (1.

41raia tia t:alllhua), 1'01' ltlUne cip ~('lI l},os:uidOI'J, pa 'SOIl li SI'U. !ilh,o FaltslillO ~Jaria de

Porém aÍlula hoje o pOl'O hama campo de Sanla Anl1l1, ii pracn da Acclall1ac1io ; c alJ
tes de ser d "Ilolidll essa igreja para conslrulr-se ,I e tnçcio CCIIlral da e Irada de ferro D,
Pcdro II, cra o 11 oIIICquegcralmenle se dava ii essa pra~iI (1).

(I) E:;tando muito arruinada n i~reJII de Sanla Aona, foi reedificada ponícente José de "e
:a 'co Molina, corUllcl dll regimenlo llO\'O tl' 1..1 praça, Recolt lruida a i~reja, começou o bri
lpdoiro Mo:ina c Jll1 o SUII I' r;imento a fe I~jal' a1111 ullll11 'J?-te ii Sellho~aSama Anna Itil sua c 
vella, Em 18 I~ foi ,1 i:;l'l~h! de Sanla An·ua ule\'uda ,\ !larochia, seodo (J scu primeiro pal'ucho o
padre Antonio Ferreu'a tllbeiro,

Em clln-equencia de contendas com o I'i~:lrio de aota Il.i l3 ,que não queria que lhe lira sem
o c<'mileri ele neJ{ro novo, r~ue exi tia na Gambõa, na rua lo Cemilcrio. chamada boje da
lIarmonia a nova l'I;eguezi.a (le 'anla Anna ó entrou em e!erl'lcio 1'1Il6 rie Ago lo ele 181".

A antiga capella ele Santa Anna fUra cun,lrulela cm terrenos cadielt. I pio arcediago Antonio
Pereil'a da Cuoha. nalural do Uio ell) .laneiro, fali cid,o PI1l 2\? ele Oulubro de 17&9; tendo se
liullul'U na referida cap lia, 1 ~r,on Iruida a capclln forào ll'ilsladado I:m' ele Novembro de
1785, pal'il IIl~al'l11ai5 decenle, O' o 50: do arcediago P<:reira da Cunh:),
, A ll\reja cl'l Smlla ,\nna ~1()cAda na praça dn Accl:)f1l"çàO ne; lugar que fôrma hoje o logra
(louro publieo.que ha em frenllJ do erliti'~io LIa Estaçào Cl'nlrallh e.lrada de ferro O, Pedro II,
jjc~vu bem def,' nte dá igreja d S. ,Joaquim, Era um templu de pro pecto mesquinho, com
uma pl'l!uena torre ao ladJ direilo; interiorlllelltc era cstrelto e baixo; lendo cinco altares 01'-,
I1adode obra de l.alha durada. .
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l'inJa Gultel'l'es, (fne tiron em 1808 carta de aforamento, pagando 500 réis aunUül
,lJ1cn te ii mn nici palidade.
, A rua da Harmonia, a sim chamada do anno de IBM para cá, era conhecida peJa
denominação (11: rua do.Ccmilerio, PQr se eull'l'I'arem em parle deli" os Africilnos uovos.
E te cemitcrio pertenceu a anta lIila, Em 1750 a denominação de rua tio CCDlileri~

foi sU!J'littlida 5implesmente por caminho ela Sauele para a Gamboa.
Recco llh Suspiro, antigamente chamado l'mvessa do Limq" alé 1821, cra a dil'isa

das (:hacal a do 'Livramenlo e Gamboa; c a d 'numinação que se lhe dcu de llccco
tio Suspiro" niio Sabf!mOS a origem.

l'f'Cl'vessa das 111 allgueiras, hoje chamada rua das hfan,quei'ra,~, foi ab(lI'ta em
1.818, na mesma occasiiio cm que se abrio a 7'UCC nova do Livl'amento, scndo as ca"as
edificadas em seu lerrrno qua, i todas sob·emphitenlicas ao senado da camara.
, A rua do Monte do Livramento, é nllla das mais antigas dessa parle da cidade do
Rio rle Janeiro, c foi alwrla enl telT nos lia chac,ua do Li l'I'amen la,

Ladeira do Livramento da Saude, If'l'l11ina no palacele dos h~rcleiros de llenlo
Hurro;,o ['C I eira, anligamenle chacara tio LiITamenlO, no lempo dO! sens primeiros
j)O suic!ores o brigad\'iro l~rallcisco Claudio f>ínto Co 'Iho da Cunlla, e sua irmã D, AnlliJ
'I'hereza Angclica da Cunha e Ouza, filhos do capilào ~Ianoel PinlO da Cunha, qne a
comprou aos hei ddros de ,Jo é Caieiro da , ilva. II rua ou ladeira eslá assentada,apenas
em Cilllil, em t"I'rCIIO (IJ chatara do Livrõmento,emf]uanto que ('111 llaixo atravessa os
~erl'enos pf~rteuce:tles aOi herdeiros tio capitão Jo é da Cosia OaI'lO', que lambem siio
foreiros a CaUlilril municipal.

II chacam do Livramellto, erão tl'l'renos baldios, quando os compron José Caieirq
da ill'a, natural de Lishoa, e destinando o local para ,ua vi ve!lda, edificou Ilelles ~
capella, e fundou o paIUcl~tc, como do livro di', obito da freguezia da Callde)aria se
,,~, que clle fallccel'a a 15 de Ago~to de 1736, e d'elltre as "erbas do sell testa
mento copiálllo o seguinle - « Declaro que possuo uma chacara lIO Vallongo,
onde lenho uma capella dedicada a [';ossa Senhora do Livram nlo, e tenho doze
prelOS, dous llIulatos, Lres crias, e doze moradas de casas pela praia, de llillarcs
de pedra e cal, dous llarcos, afora muitos Iraslcs, que t,'llho, pertencentes a dita cha
para; lenlio mais tres cill'allos, duas sellas preparada, tres armas de fogo, duas pis:,
lol<ls, e mais Lra tcs.- Declaro que possuo uns ch1e , onde ia fazcndo UOlas casas de
sobrado, alraz da rua da Cruz, para o mar, e tellllO junlo as mesmas obras a pcdr~
para o cáf's,e pedra dos arcos, e lodo o mais nec .ssario para as ditas obras, &c.» Pclo
ltmpO de José Caieiro da Síll'a a leslada principal era no caminho da Saudr, lugar
chamado Vallongillho, postelillrmente Vallongo, rna do Vallongo, e hoje rua da Saude:
estcndia·'c dllsde a ladeira do Livralllenlo,até a rua cio Ccmitcrio (hoje rua da Barmo
lIia) a dividir-se com terras da Sallclll ou dos antecessores de Jo~é l\otlrigues J)'crreira.
Seu fllUdo por este lado chegaI'" alé ao llcceo do Suspiro (anligamente travessa dó
Lima) a dilidit'-se com lerras da Faustino ~Iilria de Lillla: por isso os lallos esquerdo!!;
illlpare, , da rua da f1armollia e b~cco do Suspiro, estão formado, a custa de desmcm
brações dll chacara do Lil ramcnlo. Nu Om do becco do Suspiro, dil idia-se com o dil,!
Faustino Maria de Lima, por uma cerca de espinhos, ai o alto tias vertentes, ce.!,ca
que ainda hoje existe. Os fundos da chacara do Lil'raruento, uiio ,e IimiJalão no alio
das "ertenlCs do llIeSUJO morro, l'OllllViiu para o lado da chacilra do; Cajueiros, até as
fraldas do mcncionado morro, onl\e então se di I'idia Cl,m lerras lambcm forciras ao
senado d<l camara, de Domingo José Ferreira, O, Emerendana lsabel, viul'a de 13 (
chiar Jo~é Frand co de i\rilujo,e José da CosIa 13I11'1'os. Sua dil'isa natural é pclo lad~
do nascente Oll da cidadr.

Tuda esta grande arca de terreno tinha antcs do anno de 1818, além da tcstada no
caminho do Vallongo, dous unicos caminhos em qlle havião alglln arrenlhltarios ou
forciro~ da mesma chacara, que eriio a rua chamada do .l/onte, e as Escadinhas.
Paga I'a, diz o historiauor do TombU1l1cn to, 7 :t!J33.5 réi, de [óro Lodo csse extenso
tcrreno.

Em 1818 a I'equ 'rimcnlo do proprielario da chacara <10 Livramento abria o sellauq
da CallJala, por mcio della a rua IInva do Livramento, até ao becco do ~ uspiro, e
ue!'a ve/~l ler as Irave,sas da il-Iangueira, e a que tem hoje o nome de travessa do"l\~o'
l'C)ra, ahuhaudo-,sc e alaJ'gal!l.lo:s~ tQuis reglllar o I)ccc~ do Suspiro, que então c~t,llU,
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êõmo divisn, ou como comn1unicação dos moradores da rua du Monl~, pal'a a do Ceml~
terio. Aberlas eslas ruas, começon o brigadeiro Pinlo da Cunha a \'p.nder algumas
Jlorçii 's de terrenos, que trazia arrendados na frente das ruas da aude e NOI'a do Li
nürnenlo. no seu lado par 011 direi 10.

Depois de sua morl(- n 1\\22, algnmas vendas se fizerão, a maiol' parte com licença
do senado da camara. i:.m sua I'ida fez doação O, nna Thereza,do palacet!' do morro,
com capella, e terrenos em derredor, quü não estivessem arrendadus on aforarlos <lO
brigadeiro Uento Barroso Pereira, pur (' criptura de 19 de \'ewrriro de 1827, pc,sle
riormenle confirmada por decreto imperial de 2 de Abril do mesmo auno, e pelo que
o mencionado brigadeiro Barroso tirou cal la em 1828, .

Fallec 'mio O, Anna Thereza, hldos os l'l'('enos arorados a dil'ersos, qne não hal'ião
entrado naquella doação, forão parlilhados enlre sens hcrdeiros, o briaarleiro l1arroso,
e o: U1hos do COlll\e ele Liuhares, que forão o marqnez de ~taceyó, COlidI! cle Unhares,
e Jo é ~laria Cuutinho, lo~allrlo principalmente ao lres ultimo' os lerrello: da roa llo
UvramenLO, travessa das iUaugueirõs e bccco do ::inspiro; e ao primeiro todo o que
resta\'a enlre a rua do Livramenlo, ladeira do mesmo nonw e trõ\'e.,a da lIarmonh,
como con.ta do dot:llmenlo existenles, de ljue se senio a filma. Call1<tt"il municipal
para a hislOlÍa do sell Tomhamento.

Travcssa do Morcira, anligamente chamada ladeira do LilTilmenlo, por comrçal'
na rua deste nome, e acabar na do Mullle; e está em lerrenos pcl'lenc~ntes a cbacara
do LiVramento.

Becco da 1Ilangltcim, hoje chamado lral'essa dõ nfangn ira, S!gIlIO a mesma marcha
êm ua abertnra, que as demais rllas do LiVl'õll1t:nlo c !\{onlc.

Rua da 117lrperatriz, era em tempos remotos, conhecida prla denominação de ca
9llinho do Vatlongo, rua do Vallongo, e lhe foi em 1862 mlldiltlo o nome para o dll
rua da Iml>eralriz, em memoria do transito qlH! deu a ,l\.flge lille a, ra, D. Thereza
Christina l\f'Jria, quando deselllbõrclJlI, vinda de .Napole , na cidade do I\io de Janeiro.

E ta rua principia no largo de S. D mingo., e \'ai acabar no rál's da 111l[lerall'Íz; e
euma das mais antigas da cidade, por er o anligo caminl10 que hll I'ia para o Vallon
ginho (hoje rua da Saude.) Pelo Tomhamento da IlIma. camara municipal, que nos foi
confiado o exame, se conh cc q le a rua dõ Jmpcl'allÍz, até c.erta altul'a, era a linba
divisoria entre as chacaras foreiras a senado da camara,dl! l\{anoel Casado "ianna, e
Julião José de Oliveira, que perLencen a I\ntonio Coelho Lobo, e dessa altura até o mar,
atravessou lerreno lambem foreiros de José da Cosla Barros.

Antonio Coelho Lobo, natural da Ilha dõ ~Iaclt!ira, qllando fallcceu,era viuvo de Rosa
r.laria de s. Io é, como consta dnéU leSlamento copiado no Iivl'O 9 a fi, 42 de ebilos
da freguezia da Candelal ia ,em 11 de Novembro de 1737,e donlI!! copiámos ,1S sl'guinll's
verbas- « Declaro qlle tenho umõ chacara junto a 'os, a . eohora da Concricão desta
cidade, com todos os seus penences, escravos e e crava, a qual chacara,parte' por uma
banda, com o caminho, que passa pela cerca, e corla a do fllm. r. bispo, e o forte,
que novam '1Ile se fabricou, e por OUlra bal1l1a e divide com as lerras dl' . ianoel Ca
sado ViauuD, e Anlonio Vianna, seu sobrinho que hoje süo de Anua de Faria,
e pela frente com o Bocio da cidade, c pelo fundo com a praia do Vallongo;
e da dita chacara P. tirará de tres parles urna de terra, que pertence a minha sn~ra

1I1argárida Pereira, por herança que teve tia defunla minha nllllhcr, sua filha Rosa
~larja de S. José, e tle mais lerra qUll'fica da lIll'sma charara, do por Ião por unde me
Hirvo para fóra, tinha dado a Jerusalém 21 braças d chão, con.l'nlilldo a (amara, e
como não cODveio nis. o a dila call1ara. não teve ,·alidatle, e nem Ih dará mai lerra
lllguma, par\! o qlle deixo se dê a dita Irmandade de Jel'llsalrll1,trinla mil réls.-Dcclaro
que tenho uma morada de casa terrca na I'ua intlLulada do Carneiro, &t:., &c., lica"do
d~pois de satisfeitos lodos os legados ludo para seu cunhado e aOlhado Anlonio Vidal
de Caslilhos, assistenles na mesma ca~a do te tador, onde se criou, como filho, que
aperfilhou, por uma cscriptura feita no nota rio 1\lanoel de Va concellos Velho. II

Julião José de Oliveira e sua mulher D. B colaslica nosa de Catilho" hl'n1árüo
essa clwcara de Julião Antunes da França, e de D. Anlonia lIIaria dt! C1stilhos,
flassando lambem por herança aos filhoa daquelles, o bacharel Pedro Anlonio
de Oliveira c sua mulher D, Carlota Cordeiro de Cli\'eir~ actuaes possuidorc . O lado
esquerdo, ímpar, da rua da Imperatriz) ti começar do Jarg9 de S. Domjn~s, até a
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sCjuina da rua do Principr, era uma da, testadas da dlal:ara de Ca~ado, e Ilela qllni

TfJgara 1$320 de fóro au :;enado rI,l camara. DI rua du J>l'incipc Oll\ ,) llIar pC'11) ml"n ri
ládo, oll'i1I'eSSOu, t:OIl10 já dissemos, os l'rreno di' José da Co,la '~Jrr()<. DI IcHio cti
rl'ilv, uu par, a ('XC1'pr,TIo du cuno espoço, que Ull'dl'ia clllre as rll:IS do Sah:io e d~ S.
PI'tIro, cm frellle ao largo de S. DOlllingos, é deslllcmbrat:i1o (1" anligo aforonlcnlu de
l\101llciro 0lil'{'ir3, I)lIlr'ora, olldc roi cC'mil('rio da irnj;lurlade ,. S, D )Il1ingils.

.Li "IW da Pr iflhq,erá conhecida por duu' Ilonu's: dl'.;(le o liwl' 01,1, a rua dos Ollrf
,'1'5 t:halllal;HiC' I'lIa d,l J>railllía: r dahi alé a rua do Vall')Il;{" {)Ii da Imp 'ratriz,sc dello
miuara rua do Aljlllre, ou rua da \ ,llIinha, por 'ausa de nlHa pequenó\ \';\lIa, rl"e alra
vessa pdo {:entrll (Iii nla, e vinlio l'U(()Illrilr-S com ii yalla ~randC', pouco di,lanle do
Aljuhc. Esla \'alla, que hojr se achll lap,lda, clil a qtle dala esglJto aos palÍlano:; da
chacara tios Caju'lil'os, c ,lIraVe,"al'a a 1'1101 dói Imperalriz, servindo de didsil as lel'l':IS
de José ria Cosia Hnrrhs, e Julião JOSI: <lt' OlivrilU.

A rua da l'rainlia l~slú a~sl'ulildil sourc Illilriuha' dr ,~, UI'nto, trrrC'1l o' da mitra c ria
chacara de Julino José ,le 01iq'il'a. O historiador dn To 1llillll~lIt dr! s~uadu da camilra
pelos exámcs 'que fez, é de Opillião 'lue o antigo curtllJl1r. de .lu,é di! ClÍ~la, comprc
1H'lIdia as ruas da Valia, Vi"I,I', bec\:u de .JoãO 13apllSla alé U J'ua do morru dl COllcci
ç;tO, qlle ,iio ftl1'cil'lls ao ('nuúl) (Ia c;lmur I.

A chacaru da Milru, unde cstá situado o palacl' f'pi~copal. pertrllda ao cnaclo,
porque no li\'l'o da l'err:a'Çiió dc 1666, pil~. 56, con:;liI, (III<' II 'lia se ,fccrJlliJl1odál'iio os
reli;;iosos l3arhaililíhos francI'zcs, '1"1' dl'l'iio para o Iiio d.~ .JaneiJ'll, ii pl'didu do mesmo
senado, aCOlllCL:endo o mrsmo 'lllilllllo Ihc .II'crdcrão os o\Iissiouilrios Ilaliallo~, 0:-.1'.
Dr. i'furl'iru de t\7.el'l'llíl, 110 5('11 ClltÍO, o C'scripIO, PC'Jucno l'anU1'alllu da Cidado
do Rio dc 'Clnciro, fallando dlJ palacio cpbcopal, 110 1111110 10, pa~. 188, diz '111'

« Cril um dos mOllles dl'sta cirl~dp, challh do ria cC/polI da Clmccirao, exis ia uma
"J'Illida, flllldada por D. M,lria D,lIlW , que u dOOll, por cscriplllra de 6 dc Junho d
1055, á I'cligiiio do l~l'mo, para fundar nth convl'nlo, de rcligiosos rl'colrlos ela me, DIa
Ordcm, com cOlldi~iio d~' 'dar-~e sl'pullllra, na c'lpella ..mór, li scus filhos, h.'rdl:iros .
SIICC(', SOl es, e cónl u pellsãv de cincoenw missas annuaes pela slla alma,e dei seu ma-
rido aI il;lIel Carvalho de 501lza. ,

Em lima r.asa conligna áqnella ermida \'icrão .residir duns frades Capnchinhos fran
cezes, que tinhão chrgado u esta cidade t'lJl 1659. Tendo vindo mai'S tl'cs religiosos
da mesma naçfio, cõ'meçár'l1O eSSl'S pacll'C's à Calechisar os Jndios dos serlões; lias ,!~

tt'nninando ('I-rei b. Pec1ro ri, qnê os religi'ó,os estt'(1I1g('il'O ,~e H~lil'a scm II 'sI ii pro
vincia, ti\'erãu elles de dcixar \I lHo de Jalleiro, clílrrgando J?r, i\1al.hen~ i,O 'ahilln Ó
ho:picio e capella da Conceiçfio do morro em 1701. D. Fl'ilnt:Ísco de S. Jc~l'OlIYIllO frz
d'aqn~lIes Nlificio: a l'csid~lIcia epi cupul, edificaudo ulna casu diglla dl~ sel' occllpnda
por seus snccl', sores: e contribuio a fazcnda real com 8 mil cru adus para terminnr-slJ
á obra sem despcza da mitra. l)

E' faclO fóra de dnl'ida, 'CJl1C os lníssionarios franceics residirão 110 Mno de 1659;
na casa C(1nligua a capelJa da Conceição, ollde hoje é a hauitação do hispo, Vindo
ordcm da côrte porluglH'za para s<ihirelll do I:lrasil, FI'. Malheus fl~z entrega ao cabido
da séde vacante I'In 1701, da I'asa, capella e lerra~ annexas, por escriptura passaria no
('lIrIOl'io do labellião ,lOão AII'<lres de :onzu, acontecl'ltdo o 11111 mo e'Om os Bal!Jadinlws
Jialianos, O que lião se sahe é o rilólivo lJue tiveriio os Carmelilas para desistirrm desta
doação, no enlánto I'ê-se pelas notas de li dI' Jáneiro de 1667 á 211 de Janciro de 1669,
que o prelado diocesana fizCÍ'a doação delles, passando ao depois para o dominio ela
l\litra, Os limitcs dos' terl'cno's da Mitra ,'Õo pela nfa da ('minha, ladeira dá Conceição;
com fundos para o Aljubc, cha':ara ·.10 Julião, terras da Ordem 3~ da Penitencia, trl'ra!!
da irmandade de S. 13raz, [orllira~ lodus aC1 senado da call1ara.

A.1'ua do S. Pedro, tem a mesma antiguidude, que as ruas dó Sabão c AZfantlciJa,
a começaI' da ma Direita até a I'lIa da Valia. No anno de 1.7b5, chamava-sc a rlla dC

, . Pedro, rua de Antonio Vaz J"íçoso, e em 1715, rua do dezell1bárga'dor AntoniO
tarllciro. Dppoi. 'lue o padre l~ranci co Barreto de Menezes, por eSt:1 iplllra de 9 de
Outubro de 1732, lavrad~ 11& carlorio de Manoel , algarlo da Cruz, frz doação do Icr
l:eno para nelle se edificar a igl'eja de S. Pedro. dr. 10 e meia braças dc frenle e 13 de
fundos, ó que logo se lel'o'u a cifuito, sendo bispo D, FI', Antonio de Guadalupc, eM



~ 265-

allenção ao templo nesta rua edificado, [oi ella dcsignada em sua totalidad~ pela drllO
minação dr nta de S, Per/ro.

Prololl!;ando·sr a rlla di' S, P('(\I'O para fi lado do campo de Santa Anna, illé ii alrura
do c(Lminlio do rallollgo, unje ma ua Imperatriz, ahi liCIJII, até qne llIais tarde, [oi
clla conLinuad,\ até a frente do Campo, (Iuando a chacara dc Casado [oi rctalhada, para
formal' diversas rua.

Dizem as noLilS do Tombamento do srnado da camara, qne a rua de S. Pedro ela rna
da Impcratriz para cima até o Cumpo, foi tuda abl'rta cm ICI'I'enos da cachara de l\Ianotll
Casado Vianna, furcira ilO lTII'slllO senado, na razão dc 1.<t1J920 ao anno. Da rua da Im
prrnLriz aLé ii Valia, foi aberta sobre os Lerrenos da chacara ria Conrcição,cuja llhlada
chrgava ao lado par da rua dc S. Pedro, e de reLalho parciacs, feito dircclamcnLe
pelu sl'nado da (:am.lra.

A rua do Sabão, cllilIllUIl-Sl' anli~aml'nte, da rllil da "alia para cima até o CillllpO,
nta dos Esc1'ivães, sl'ndll o Sl'n lado Impar 011 rsqllt'rdo, em . lia 10Ialidadl', forlllado
dos fundos elas 'asa da rua (Ia ,\I[allllrga, anliJ.:o caminho do Captte1'uçú. O lado
par cI '.'d,' o lar~o cll' S. OUlllill"OS alé II Cilmpo, 011 paço tio ~cllaclo da cilmara, Cra II
Lr.. ta la da grllllrlc chaC'1I él, afOl ad" a \Ial1orl Cllsa,lo "ial1l1il. Lo~n ao pé do larg'O de .
D ll11ingos, elil lerr no OCCllpauu pelo alltigo ccmiterio de S. Domingo, ,posLcriormcnte
afora lo a João l\lLlI1lt-irll Creli. D.\hi até a rua da Conceiçüo, crüo Lrrr '00 do cool'go
Anlonio Loprs .'al il~r, fllluladol' tia -al)l'lla dc I o,sa Srnllora da Conceição. D.I rua
da ConC"içân ao largu do Capim, e c\"hi alé :I rIJa d" Valia, pprlt'uccll em 1704 a An
Lonio d" Cosia, qllc o I,.'mll'lI cm 1717 a Dal'lholomCll CoclLJo, e em 1749 pas ou o
aforalllcnlo a João PCI'('inl ue Sii.

Ficou com () 1101111' el,' rlla do "l:thão por erum o annazens de depo 'ito do contracto
do sauão l:olloralio: na IIH', ma llla .

•\ rI', priLo da /'lta ria .Jl ande,qa, c lê no Tomballll'llto do senado da cifOlara, a
egllintl' Itilllria, .\ rU.1 dü ,\ Ifa IIfl I' 'a cOIllI~ça lia rua Dil'{'iLa, e acabando 110 CillllpO

da Acclilmilção é uma das mais allli~as da ,.j,lad cio I io de J.llwiro. 'os primciros
I mpos da flllldação da ci<lu!l', n ljll~ proprialll"l1tl' '1' cou~id('l'a\'1I I'lIa, mai, 011 0l1'116S
I;ol'dcafla, na a PUl'll' I'llmprclflJlldida ('lllrC ii rllil Direita, l~ a valia, dl'si){ua'!d com o
nomc d,' rua da Qui/anda do .l/arisco. Da Villla para dlllil, Imlll o m lÍs ra cOIlI,c
Citlo pela dpsigllilçiiu \'a~a <l~ Campo d(L Cidlulc, c po Leriorlllt;llle campo de S. Do
mingos, ou r\lra-muro~.

~,Ih '-se (lU" i1lral":z dcsse me.smo CIll1pO hada um caminho no pro~l' 'nirncnLo da
fita dtt (juilttlula do Marisco, mais OUIlH'nO, r('gular, mai~ ou m nos siuuo.o, elu
dil'ccção a Iugõa da ScnlÍl1l'lIa (1lOjc Iilrgo dn rua nUla do Conde, enLre as I' 'quinas da'
ruas ti Mata Calallus e do Arpul) c o l'ngo 'nho do, I'atlres ,Ia Companhia (R11l-:f'nho
Vt'lho) il l/Ul~ chillnal'iio caminho do ('ll/JueruÇ/Í, ou cO,lninho pal'lt o ~ngenho I'e
querto. I~ra p b a valia (1lujll !'U'I) o IÍlUllll da cidad,' anLlga, que IWl'tllUcell illI" priml'Í
ros povoadores do 1\10 de Jd Ill' i1'0. Com a I'rtalllilçiill c aforamenlo em dil'erSI)S prazo,
ou chilcara.:;, I{u o ,Clla ,o da t:illI1i1ra (;Ollle<;OIl a fazl'!' p,do m"iallo d, SI'CIIJO XVI, e
elidI i elll diante du clwl1Iatlll call1pll II.I Cidad,', uu auLe' campo de S. D H11ingos, o ca
minho do Capucru1ilÍ, ·t' flchuu rcduzido ii IIl1la fadla Í1'1'egldar de lt'l'I'cno, aS'iis larga,
Iimitatla pelas II',Lada~ das r.huraréls,qull lcrlllinilviio em suas margells. roll'êrão-sc os
lenllltls, c o 'I~na lo dil C'\!fllra clll('nll(~u r"gularls"I' pst" t:ilminllo, pr-lo que cOllli
uUiludo por diversas l'l'ZI'S I' alral'él tio m"urioual1o Cilmpo, a cordeaçüo da I ua, que
Jii CxiStlil até ii I'ali.l, foi afllriludo lUIlo, 0' lel'l','UO' dc Ulll I;' onlro ladu, t1i1n lo-Ihc 24
braça' dc fundo, po ICII mai: OH III 'n'l'i, aLé inll"lilr com ii' chacaras já afor'ldds a Silllüo
Cardoso I'izarro, e l'illl1" (;arvalho da Silva, no lad" itllpal' ou esqnerdu; e 110 par Oll
llil'eito C ln as chacaras Je .\nlonio Co.. lho Lubo, :Uanocl Ca 'auo Vialllla, c Belchior
dc Aguial'. ,

Enlre o UOl'o aforamenlos, f' as reférillas chacaras, df'ixon o cnado da camal'a fo'r
mad'ls ulltl'as duas I'uas paral\ela' a da ,\lfanlll'g,l, a iIUl'r: a do 'abão l' ii do S 'nhol'
tios I'as:o,. D'~:idc enliiu a rua da Quitanda do Ual'isl;o, l' o c;lminho do Capn 'I'IIÇÚ
perderão os seus not1les aIlLi"'q', e l,d.1 a rua n()\'illllrllll' rordrada . e ficolI chatllillldo
rua traocss(t li" Al(n/l'/C.'la. D,lO hi.loria<lor do TOlllballlelllo do ~enadll da Cillnara
1I 1h' i,lu acunl 'CI'\I l'1l1 lUl'iado, do éC,llll VLI: prugl'edillflo dahi em dian/l' ii: I~llifi:
ca~õe$ na rua traVCS~il da !),lfilllucga, bem como consll'uiIHlo-sc uella ulgun~ templo

34 '
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foi o povo dando-lhe diversas denominações, conforme os caracteres dislinctivos oe
sens quarteirões, e ilssim se chamou rua d:t Al,'andega, ria chamada hoje rua tia Qui
tanda pal'a baixo: rua dal!ãi rios llomens até a Valia. l' dahi ii rua da Conceiriio
clJanli1ta-,e dos FelTudll7"es; de Santa ;;phigenilJ,alé a Ira\'essa de S. Dom ingos; e
Illais para rhna riu Omtorio de Pedra. l~ dI' S. Gonçalo Garcia.

Tanlas e Ião ·liver,a" dClluminações dcvi~() Ira7.Pr inconv,'ui 'utes ao povo,e ao fisco,
entendeu depois o 5l'n~do da call1ara con. idera-Ia ':fI1 sua lotalidade sol) uma só deno
minaçfio, rua da .U(andcga. O senatlo dl'sel ' 1567, por seslllarias, é O possuidor dos
terrenos da v'alla para d1l1a, e conrcdeu ao conp:;(o .\I"aro de ~1i\L1os Fulgencio, em 24
de Der.elllblo de 1702, cilrla de aforamento de umil granele pOl'çiio de terra., qne já
eJle rosnia pOl' heran'a de seu pai Franci'co de íUaltos Fulgencio, foreiro das ditas
t,'rras, ,endo o ,etl comprimentu de ele a rua de S. Jorge até a do l\'ullcio, e em
largura pela do 'Senhor dos Passos a1é a do Sabão. O conego AIraro por sua IllOrle
deixou ullla ~rande parle do terrenos as freira da Ajuda, e o ,emulu da camara lhes
movl'ndo pleito de re\iutlicaçiio conseguio o vC'nciJllclIlO da causa, ficando na posse do
que Ih., p.'rl('lÍcia.

O Becco dos Aflliclos, uão linha nome, e o que conta o hbloriarlO1' do Tombamenlo
é lJue lU 17!:G, l\l,1I10pl Llliz de .'aula Ánna Gome., possuindo 20 hrac;as ele frenle
de,de a l'sqtlilla du Brcco, h .jo· dos Afflictos, alé a esquina {I;I rua da Conceição, ex
lt'os~o que hoil' abraugp varias propriedades, foi arruado pelo cnallo da camara a
I'equel'imelllo do m{'~IllO Santa Anna, para ~c I'dilkarelll casas. '~o, abemos a 01 ig('m
da denonJinaç~o que se lhe deu d' Becco dos ",1fflictos, porque nada podemos obler.

A rua do llo8picio, autigamenle liuha o UUIII" d rua det1'a:s do Ilospicio alé a
oa Valia; e dahi para cima chama Vil-SI' rua do Alecrim. A rua do llospicio Iamb{'m
era chamada 1'lIa do Padre ,,' anoel Ribeiro, porque 110 Irsll'slaUlento de Jeroll)'lllo
Barbosa, cscriplO ii 19 d'~ ~Iaio de 1726, que \êm LJaOSClipLO no livro de obitos da
freguczia da Candeia ria, sc Ic el11 uma das verbas - I( Uecli\l'o que pos 'uo uma morada
de ca,a terrea, que lel11 fronl iriJ de pedra e cal, com eus pillares de pedra e cal, que
parll'm de lima banda com i\liglll'l Higueira, e da Oulra ballda COIll Andl'é de Barros,
e assim 110s,uo Olllras Ires de adobes, com seus pillarl's, ua rua do I\ev. paeire Manoel
Hibeiro, que fica (lt'Ii'az da igreja du 1I0spicio, qun parle ele uma banda com I . Luiza
Pill1l'nliJ, c da outra parle com Suzana [\osa, &c. » Da rna da Valia para cima,
os dous qU~rLeirÕ"s, que lnedeião enlre a rlla da "alia e a do Fogo, fizerão
parle do alltigo Rodo da cida(Ip., demarcado em 1.705, e comO foss' mudado o men
cionado Rocio, pai a o lugar onde hoje exi te a fmça da Constituirão ou Rocio,
aforou enlão Osenado da Cilmara este terreno para edificação de predios, Os dous
quarleirõl's do lado impar, que medeião elll1'c as rllas do Fogo e a da Conceição,
prO\êlll da desmembração da chaca1"a ào Fo.qo,. e o do lado )lilr, provem parle do
aforamento directo, que o seuado fer. em 1705, e pilr _ por ([ slllcmhl'ação do terreno
aforado aos au leces ores de D. Eealriz Anna de Va conCl'lIos herdo'ira de lo. é de
Var~as Pir.arro. Os dous qnarll'irõl's, qne lllcdl·ião eutre oS rllas da COllceirão e Sa
cramento, provcm ainda das d~sml'mbraçõ"s feita· em lel'l'l'l\flS dil III ncionada D.
"Hriltri7., \'I'ndidos a din'rs " por 5('11 herdeiro" Francisco i\fanoel Drul\lmond, José
'1'1'1I.'s Muniz Menezes (Íl~ n(UlllIllOnd, e outro" Esles dons qual'll'il'õl's fizerão parle
por llluiLOS alluos do Campu denominado do PaU.

i'ios qnalll'irõrs, qlle medl'ião enlre as n~as do Sacramento e S. Jorge, pro\'êm da
desn1Pmbraç~l) do aforamenlo ele l'edro Cnelho da Silva. 'os Olltros qUilrl('irÕ.,s, que
ficão da rua de S. .forge para o Campo de Santa Anna, s~o lel'l'l'nos 'ub-I'mphiten
lícos da OI',lem Terc!'ira do Carmo, a exc"pção de pequena \lorç~o IIU fim dil rua qlle
forãu vendidos prl'l mencionada Ordl'm, a llenrique José til: ÁI'au io, e a José da ~Jolla

Pereira, que comprandu a quadril que l'llll frcnll! pala as ruas do lJo~picio, Nuneio,
&'nhor dos Pas os, e Campo, em H106, ('olhtruio os predios ':Ju ue!!a existe, (' por
sua morte os doou il Silutil Ca, a da JUisericordia.

A Praça da Constil tiçâo, assim chamada desde o dia 26 d... Fevcreilo de 1821,
por ter sido nellil qn se reunio a tropa c PO\ o (no lheati'O de S, João hoje de, . Pedro
de Alcantara) para ,jurar a COn'llilui:ão pol'lllgueza de 1820. Antigamenle e:;la
Praca cra UI11 charco barrrnlO, que depois de atel'l'ado, ficou conhecido pe!a denollli~

naç1l0 de /locio, ou largo elo Pelourinho, por Se ler no seu cenlro leVillllado o pe-



- 267 -

lourinho. Antes do an110 de 1.808, conforme conla o historiador do Tomuamento do
senarto da cam,na, chamava-.e ao Rodo, campo dos Ciganos, e campo da Lam
pado:ra. I~sses terreno pertencerão a \Ialhia< COI'IIIf) de, ollza, qlle lllilN:l'df'1J ao
guarda-mór Pedro Dias Paes LenlP, c a Oldl'nl Tercl'il'a rio Carmo, qlll' em pünl' os
\'endell a dil'<'r~as pe soa, d. 180(; a 1.808, <'lido lodu O lerr<'no comprchenrlido enlre
a Iral'l'SSa dü Barreira e a rIJa do Espirilo ~anto, pertencenle a e maria dI' JO'é da
Co la Barros, que lhe .:oncedell o gOVCl'lwdor D. Pedro de &la 'carenhas, elllre o. anDOS
de 1.607 a 1.668.

Os terrenos, que comcção da esqllina de nllmel'O par on direito, alé a 1'110 de S. Jorge,
pertenc~rão a chacara d(' Gonçalo 'une , qu<' inllo a praça O. arrematoll .José de Val'f~as

Pizarl'o,o qllallirou carla de aforallll:lIlo I'm 1721, pagando o fõro dr 3 200 r.. Pelas
indagações [I'ilas, "('fere o hisloriador do Tombanll!lItu, qlle em 1.767 p ..dro Cof'lho da
SilvíI, comproll a n. I,('onor &Iaria de Vascono'lIos, \ill\a do capitão··mór Jo:é de
V"rgas Pizarro, parle da chacara qlle ella Iicrdára d . ell mari·lo: c a parLe comprada
fazia frenl' p lo lado ímpar da rlla do Sacram,'nlo. e fllndo. até a rlla d<,:. Jorgl'.
Todos C) terreno do lado par ou dirl'ito da rlla d<, S. Jorge. (le. r1e a Pra<;a ria Con~li

tllicão, alé a rua do ,~nhor dos Passo~. Todos os tCITl'nOS <lo lado impar da I'lW do
5elihor dos Passos, deslle a rlla do acral1lenLo, até a rua de S. 10rgl'. C()u~eguinle
menle a ruas da Lampadoza,e Leopnldinn, a prinwira c.omprphendida entre a I ua do
, acrameuto,e a d' S. Jorge; c a ('"unda cm Ioda a na pxtl'usão ão formaria a cu. La
da chacara comprada por Pedro Coelho da Silva, a diw D, Leonor, \'in\'a de JO'é de
Vargas Pizano.

l\ rI! peito do thl'alro de S. p~clro de Alcantara, sabemos que elle foi edificado em
Lerr no doado pelo Sr. D. João n, quando prillcilJe rC!rl'nl , no coronel Fel'l1nndo
Joé de Almeida, como devoluto, não sendo, e sim foreiro ao senado da camara, fa
vendo pane do que pertencia ii D, fleatriz Alllla rle Vasconcrllos, l1t'rdl'ira do r.apilão
mór José de Vargas Pizarro, a custn de sub' 'ripção promovida no corpo rio conl/nerdo
pelo dito coronel Ft'rnanrlo Jo é d' AlnH'ida, e pelo produclo dI' lotl'l'ia que forao
couc ,lidas ao l'mprezario. ESLI' lllcatro vrio ubstilllir ao anli~o chamado de \Ianod
Luiz, que existia uo largo do Paço. oude é hoj<' o the ouro da ca. a impI·ríal.

Pertence o terrpno ao s nado da camara que o demarcou em 1808 para lima praça
de vivl'res,com os l1lateriaes da Sé,qu' por inlri~lI~ de cpl'la ordcm,fl g.l\ernodc Li hoa
mandou parai', pel'lniuio o 'r. D. João f, qlle Fernando Jo~é dI' Almpidn construis e
o thealro, e ficas e e ta cidatie em uma cllthedral dil{na. O O'I'I'I'nO do lhl'alro per
I nceu a D. llealriz Anna de Ya. concellos, hl'rdeira de Joé de Varg-a Pizarro, que <'lU
1.721, til ou carla de aforamento de urna .gnlllde dlilcara, que hal'ia sitio aforadn pelo
. enadu, em Lempos antl'rior s, a Gonçalo '~lne , e 'aliira em l'on,isso, "as audo elltão
a Pizarro. O r. D. João vr, mandou dar esle lel'l'l'uo ao meucionado Fernando para
edilkação do IIH'alro, flue foi sua propriedade. pal'a indcrrlui al' com o lucros o' com-
promisso' <lo. a. i~nnntes. .

O llieatro de . 'Pedro dro Alcanlar;l, anles do dia 26 <II' Fevereiro de 18:H, pra de
nominado lhealro d.. S. JO<lO, <'111 honra do nOl11e do S'lberano: depoi d jllramellto
da eon lituiçüo POltll~ucza dI' 1820, [jlll' se jurou nrs c dia. fOI chamado Iheatro Con 
Lilucional, e lelllpos dl'pois Ih~atro de S. I'('dro de Alcanlam.

lu 'entliou-se p,'I" primeira \'ez na noite de 25 dI' Março dl' J825, e sobre as cansas
do incendio hu duas v.:rsões, segundo a tradição, (Iue não ;.;araulilllOf, porque nada se
~hcre\ li, e ref'rimo o que ainda se diz; uma, que fOra 'aSilai, c a OIl/ra, o plano mal
logrado rle Ulll gr'l/lde crime, que se queria pOr em I'xecul;ão; e para is. oe havid
escolhido ullla peça trl'i1II'al,que favorecia o p auo; poi' que sendo tempo de quare 'ma
nenhllm apadrinhava melhor, que o drama sacro ou ol'atoria de S. llermenegildo, no
qual se representa o bClllilv('lIturado, perseguido por seu' inilTli"os, e mesmo na vista
delles subir ao Céo.cercado de luze.; e para oqu':e ha\endo di.'posloo IpclO d theatro
com materias innalllmareis, logo que as luzes alli ehegassl'm, pe;;aria fugo o 1l1ealro,
c o CI iOlP. se pel'pClraria.

t\ dissolução (Ia consliluinlp, a d"portaçüo de a1ll'un d"pulados,dpcidida em oe . ão
do Clll1spll1o de E lado tlu din 1.5 de l\o\'clI1bro de 1.823, li/lha exacerbudo II demagogia,
e o panido republicano pr fpria os seus principio, a lllonllrchia con 'litucional. Con
vinha assa ssiu\' o imperador, quando a multidão assom1>l'ac1a p~lo perigo do incendio,
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prOClJrMSe escapaI' da morte. Consta, que 051'. D. Pedro I fôra avisado no mesmo
clia, do teneuroso plano, e rllc qne não recua"a dianlf' dos peril\'0s. fin~io qll<' dI' nada
sauia, I' foi com sna rsposa <lO 111('a11'O, e anl"s do aclo ela aSCI'nsiío de S. l1('\'J11I'Ill'gilelo,
se retirou com a imperalriz, e já se achava "m IIIcio càl11inlio de S. (;hrislu"ão,
vio ° clarão das challlll1a~, que dl'voral"ão o ediHcio do lhc<ltro. Dcu pressa a chegar
em palacio, mandou sei lar Ulll c<lvallo, montou. e "eio para ° lu~ar do inccndio dirigir
a sua extincção, com a maior pn'sença de espirito possÍI I. E' <I tradicçüo,

Inc('ndion-, c segunda "('z, no dia 9 de A!!IlSlo ele 185t, lendu-sc repre enlado o
Capti'Vo de Fcz, ('m Iwnelicio du aclor João AnlOniu ela Costa. Inc('udiou-sl' lX'la 1('1'

ceira l'f'Z, n'pre.enlando-st' n drama /), 1I1a1'W de A/cllcaslro, no dia 26 dI' J'l\leiro
dc 1856, em hl'lwlicio da aclriz Isab I Maria nnes Um pcrillriic dessc lI'mpo fallando
sohre o" illccnc1ios do llil'atro de S, Pedro dl' Alcilnlara, lembron qne o: pn'collceilOs
populares lI'm ('('cordado em lodos esles faClos as - pedra~ di' 19l'l'ja - c qnando o
magnifico edificlo era 11111 COl1lplelo vnlcüo, dp lI\lla e dc oUII'a parLe, oUI'ia-se dt'sprf'
gadamenla fallar em - pl'dras da Igl'I'ja - rcfl'rindrl-sc ao fal'lo dI' r lia 11'1' conslrllidlJ
os alicerces de" e IlIpaLro com pedras de'slinadas para a fllndapo da Sé d.'sLa capilal.

A 11lIS pareceu que o inePllcliu foi casual,. a oulros porém pareceu qUI' uão. 1'01' 11lul
dade. 011 por casualidade:, () llll'alro ,e con umin CIIl m,'ulls de duas hora ; porqup,
quando as i~rl'jas dl'rão sil(ual de incI'ndio, o fo~n liulla j<í c11'1'orado lodo o madci a
ml'ulo, I'('slando apenas illolllinadas a ClIlIlÍl'ira l! as llil'souras do Illalfad,l(lu rdilicio !

l\lIu cremos qoe haja homelll IÜO penelso, qur, por mp.sc]ilinlla vin~i1n<;a, leuha
prazer cm I'er consumidos hcns allieios, pel'lul hacln em sua glol ia c C0J11r,lriado em
SI'US illlcrrsscs o mais disliuclu dos nossos arli~tas, um pai d' UUlller\) a familill, o i1
lustre Joãu Cal'Wno dos :'IIHOS.

Á meul\' do honH'm incapaz de crimes c dr alll'l1wc]os, como que se recusa a aceilar
seJll~IIJilnle idé.l, !Jpnl que a philosopltiil, caleulada no I'cio dos aconteciml'nlos 1101'1"0
rosas, de qU(~ ('sl.\ chl'io o 1l1l1Udo. I' ua imlllen 'itlade dos hOll\en , de IJlIC a sociellarle
se compõe, acha que lodo bso P pos~i\'el.

O lhealro é ltIl1 mundo em ponlo peqlleno, porqll~ dellc I ivem iu,m usa, f'llnilias.
O lhealro 110 prinll'iro incrndio foi restaurado pela coroucl Feruando José de AI

mcida, e 110 ullimo, que 11I'eSI'uci,\mos, fui I'l'l't!ifkado, cum /IIUiIU t:0SIO, pelo 110 '50

prilmiro ii 'lor c1ratnalir:o, o fdmoso p illoslre João Cill'\ano dos Sanlos.
Por 11101'(1' cio coronel Fl'rnanclo José de Álnll'ida. o banco do IIra,il, como CI'I'dor,

fez levar a praca o l'diJicio do 1III'allO dr S. Pl'tiro, u qual foi ill'l'I'malado pelos CIJI1J

mpndildores J\Únlll Maria 131 e~i1ro, e Joa111linl V.derio 'faval'l's. Á pal'll! dl'sle ultimo.
foi por sua murl , di vidi la por suas duas filhds, IlIua ca ada ('(.'111 Jo~o Hihciru dc
Carvalho JOlliol', e ii uulra, COJll Carlos 13er~i 1': a parle (it' João lliheiro de Cal'l'alho
Jllnior, passou aos hel'(\clros de Jose\ Bernardino dI' Sá; e ii di' Carlos 13 "gil'l", foi par
tilhada por cau,a de divorcio enlre ('III' e a Sra. lll'rgicr. A pal'lC de CilrlOS oergier foi
,. ndida ao illoslrc arlisla colllOlendilllor João Caclano dos San los, a maiur glol'ia du
nosso Ihcall'o drarnalico.

A "/ta do Espidto Santo, foi ahel'la em 1.801, depOis qlJl' SI' alinhou c regulari ou
o largo do Hocio, r.ollleçillldo desde a 1'Iaça até il fl'illda do 11101'1'1) (]l' Sanlo Anlonio,
anligamenlc o portão da dwcara do COIH'go 1\0qUl! Loiz rle J\luccdo pile' LenH'. Ii Iii
ahel'lil ('111 lerrcnõ- de 1\1i1lhl'us Coelhu de. (lUZil, pelo lado pill' l.!U dircilO, e p~lo impar
011 csquerdo, em Icrl'el10S do COlll'gO 1\0qUI', filho do gUil\ da-mór Pedro Dias Paes
Leml'.

A 1'lLa da Lampadosa, chamou-sp pl'imililarnenle - Ilharga da Sá , ova, e
,'/ta dl.l. Lampadosa; depois n~a dettaz do 1 hentto, e ultimamenle I'l'cehcu a
denominacão dI; rua da Lilmpildúsa. Alé a ma de S. Jorge, é formada sobre lern'nos
de José lle' Val'gas Pizarro; da rl1a de 5. Jorge alé a 1'\la do I\egl'nll', é formada sobre
terrenos <le Paulo de CarvalllO da Silva, qne passárão a Ol'lll~1Il Terceira do (;armo.

A 1'lLa de S, .Joaquim, rcc'beu eSle nome do anno de 1.758 lU dianle, em COIIS,'
qUl'ncia d.1 edilicaçüo da igreja de . Joaquim, que 'tlil.it:oll J\ldnoel de Campos !lIas,
a qllotl 11I~1I para sl'lIlinario, clljo edificio dl'pois f'li all~m IIHldo.

Oi limlll'- <!I'sla rua parlem da Vallil ao Campo rIa ,\cdamação; e referc o hisloriador
do T lulldlllUIiO ll."enado da CJlIld,'a, que até o anno de 1S52, em conscCJuencia da
dilfel'ença ela largul'a,q le em lima parte dcJJa ap reSl'nla va,sr ficou com o nOllle de rua
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Éstreita de S. Joaquim, a sua pOl'ção l11ais eslreita j e a porção mais larga, rlue é a
qt", fita "111 [""lIte cio t,'mplll. ChaIl101l-SI\ rua Lal'ga de S. Jaaquilll.

A rua Estl'eita, foi aUl'rlói alrl\véz dI' lerr~n05 ela dlacl\IU tia Concciçaoc!o Coqneiro,
ou do Jlllião, c data d,' tl'mpo muito rp.lI1oto. A rua EstreiLa d' S, Joaquim, chamara-se
anligam/'ntc l'ua do COl'tllme, por cansa de UIl1 corLtlmc qll' exislia 110 principio da
rlla, ó\ pal'lir d/l "alia, no IlIgar em que hllje e-tãu o sobradinh n. Ú, e a easa Lerrca
1l.2,p(~.1 ncrlllC a ,lo,é ,la Costa; e foi tio allllO dI' 1766,Cjue se principiou a chamar-se
rua de S. JOilquilll, II 'flllis de estar o templo edificado, P. como a rua se f'stl'lldia, para
dim~rcllça rios habitantes, rlizia-se rua Larga (' l'ua Estre'ita de S. loaquim.

ti rua L'll'rla de S. Joaquim, foi <tlwrta cm fius do seclI\o pasiado, atravéz da cha
cara de Ca~ado. ou campo de S. Domingos em qllasi toda a \lla eXlen ão, d.,stie ii rua
da Impuatriz alé a f.cnte do campu tia Acclalll/lção, cntrando pios lerrCIlOs de O.
Enlerenciana lzabr·j D.lllla,_

i\ rliacara dr Casadu, pl'rt~ncel1 a l\ianuel Ca,ado Vial.ua, por compra qt1~ della fez
a Pedro I'ernandcs, que a lia via herdado de seu pai Antonio ieiru, por antónoma.ia,
O ra.qa-rabos,

1\:l,lnlJcl Cilsado Viallna tirou carta em 30 de Junho de 171ú, pagando o fóro de
1.)J)920, e tendn-se·llie <icabado o prazo das Ires "idas de que resava o seu aforamento,
o rellOlll1l em 9 de Agll.· • de 17ú1. '

Fallecenilo Manoel Casado Vianna, passou a chacuru u seu irmão o coronel Franeisco
Gonç,l1ves da UOChil, que não tirou carLu,e fulleceu SeOltestamento. Por c te lIlotil'ó deu-se
gl'ande pleito entre >eu' subrillhos e hel'deiros dos quaes um de oome João Luiz Telle,
tirou carta, em 20 de ~Iaio de 1778, "a qual, roi depois allnulladu, por se mo traI' mais
habilitada D. Clara de Menezes Sodré, casada com .João da Rodla Danta . Esta D. Clara,
sobrillha do referido corOllcl Frullcisco GOllçall'es da Rocha, habilitou-se cm p1ll'tilhas e
prOl'iS,io da mesa da cousciencia, e por isso requereu cana desta cachara,elll 20 de JUllho
de 1789.
De'd~ então começou-se a arrendar, e a vender terrenos do chacaro, a muitas pessoas,

paru etlificilçao de predios, Inórmente, l\nlquilnto foi procurador de D. Clara, José Gon
çalves do Sih'u Uocliu, e a quem, em 16 de Julho de 1789, fez doaçiio de uma purte da
chucul'a Os hel'deiros de D Clara, propozerão del11l\nda u José Gonçalves da ih'/I Rocha
desde 1792, com o fim de annullar-se a doaçao que aqllcl\a lhe fizera. a qual deuwlldo
arabou por uma compo fçiJo. elll13 de Dezembro de 1814, elltre us herdeiros de D. C11I1'a,
e os de Sill'n Hocb1l, depoi' do fa\lccimento deste. Os herdeiros de D. Clal'lI, residente'
em antl Luzia. comarca de SlIb rá, vendêrão a sua parte a João Josl' de i\Ic\lo, em J2
de Outubro de 1816, declarando ser o tel'l'CIIO foreiro 11 camoru j e os de Silva Rocha, qJ e
erúo a mulher D. Gellol'el'a I'laria Grecilllda, e filho', \'endêrlto palte daquel\a doação,
a j\Iiguel José Fel'lland('s em21 de Janeiro de 1811, e II outra parte a JOão José de ,'lello,
elll 17 de Dezembro de 1814. Miguel José Fel'll1lndes, vclldeu depois a purte que comprou
a D, Gellol'cva, 00 meSlllO .João José de I\[ello, em 26 de l\1aio de 1818, fiClllldo este o unico
possuidor tia cha<'ara de :asado, a excepçõo das purtes "endida por José Gunr:al\'es do
Sill' I Rocha, n. Gellorel't\ sua viuv'l, e ~jiguel José Fel'llunues, cessionario desta, as
quaes são lIluitas, na rlJ~ Lnrga, na do Imperatriz, S. Pedro e Sah,io.

A. ('hacara de Cusodo, pelo que IIIOSll'/1 o hi 10l'illdol' do Tnmbnmellto, el'n uma grande
ill'ea ou exteO!ãO, cOllleçando a sua testada no que hoje l! lado pur ou direito da rua do
Sabão, desde o largo de S Domingos até o paço do senado da canlllra, dil'idindo- e por
este lado com o caudilho do Capueru~ú. Seus fundos estendiao-se até ao ponto em que
hoje se acha o lado impar ou esquerdo "da rua do Pl'inclpe, a dividir- e com os terrus rle
Jos(' da Cos'a Barros,e José I"raneisco de A.raujo. A ext IISUÕ de>ta lilllJa era a que hoje
ó lado impar ou esquerdo do rua do Principe, desde a rua da Imperatriz até 11 SUll dh isa
Corre pondente. O seu ludo pelo naseellte era formado pela lillha que hoje fÓI'1I13 o lutlo
impur da roo da Imperatriz, de de o largo de S. Domingo:,até u ruo do Prinei pe, divi
~indo-se por este lado com as Lenas da chocara de Julião José de Oli\'eira, e terra da
Igrej" de 1:1, Domillgos, e de José da Costa Bul'l'os. .

O lado do poente er3 uma linha obliqua tirada do lugar que hoje é fuudos do paco do
senado da C:llllul'a,até a ruu do Principe, dividindo-se collllerras de D.ElI1erenciana llabel
Dalltus,.ll de José Fraucisco de Ar ujo: ficlIlldo por lauto dentro dos limites da chucara
de Casado, pane do Indo par da rua do SlIbõo, porte do largo de S. Domingo, parte do
!adll impar d:! rIJa da Illll't'CllLriz, pllrte do ludo ilUpar du rua do Priucipe, I arte d'o rUII
do CO'ta, pune das ruas de S. Pedro,e Larga de S. JOllquilll.

Terrenos da igreja de S. Domingos,-A irmandade de S. Domingos de Gusmão, nüo
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tendo templo para celebrar os Offieios Divinos, e collocar o seu Padroeiro, pedio por es
moia terreno paro uma igreja, e o senado da Cllmara lhe d~u 20 braças de Chãos, de rua á
rUll, com 26 de fundo, fazendo teslada pela rua dos Escl'lvãe , os quaes chlios, dado por
c mola {leão adianle do cemilerio do Rocio da cidade, .endo pussuda a carla de aforo
mcnlo 'sem fõro no dia 20 de 'ol'embro de 1706, p.. ra o elfeilo de fuodarem uma igreja
do dit~ '. Donll~gos, cujos chãos sendo demarcado, lhes foi entregue com a condição ex
pressa de, lião poderolll vender, e nem ali:)r. e nelTl por algum outro modo traspassar,
sem consentimeóto do senado, com as clausulas que cousla da carla de IIforamoolo, e da
confirmaçiio que a rainha D. Maria I lhe coucedeu em 17 de Junho dc 1791, mandada
expedir pelo consdho ultramarino.

Ruas Direita Pescadores e Violas.- Os primitivos povoadores do Rio de Jaoeiro, na
phrase do i1lustre dezembargador Dalthazar da ilva Lisboa, nos seu Anna~s do R.io dll
Janeiro. enconlrári"lo urna vargem paludo a cel'cada de allos morro .. fundámo por Isso.a
cidade d" parle do sudoeste á noroeste da ponta da l\1i ericordia at·· a Prainha. O hab~
tantes fizerüo valias e aterro para esgolar o vasto panlllno de sua I'argen~, e se enca~l

nhúrilo pela Pruça, onde levanlill'ão os abrigos e commodidndes para hubllaçllo, que fa
cililassem o scu commercio pela e trada, que supposlo se chama se.

A rua Direita, era de igual e tortuosu: penetrava o mar, o panlanal, e tanto que no
lugar onde boje e tá a fre"'uezia de No sa euhora dn Cuodelaria, esteve antigamente alti
encalhadu urna oáo daqueile uome, de cujas madeira foi o~a'1isada aquella igreja. For
mara uma ilha o mlll'l'O de S. Dento, e a l'ua das Pescadores, ala~ada, servia do llabitação
aos pescadores, em choças coberlas de sopé, exposta as ruas a frequentes innundaçoe~,
porquanlo. o mar cobria os lerrenos da Gamboa até a Pminha. D,I Valla para o Campo,
só .e nchavão lagoas e charco, na fomos'] I'avuna, onde se ião luvar os negros OOI'OS, no
lugür em que hoje foi formüdo o bairro das Pedreira. A Lagoa da entinella (hoje rua
Nova do Conde), em tão grande, que se crial'fio jacares: o largo da f.ampadosa, foi co
meçado a enLulbar-se no vice-reinado do marquez de Lavradio, e delle se formou uma rua
a esquerda daquella capella.

Foi tambem tremendo brejal, habitação de crocodiltos, a rua que depois se denomioou
do Proposito, ou do Bobade/la, e semelhanLemente a rua que é hoje das mais bellas da
cidade, dellomillada do Lavradio, em bonra ao vice-rei, de que tomou o titulo, que:1 fez
desaguar e alerrar. A rua Direil<l tombem se cbamou rua da rruz, romo se vé do testa
mento de Jgnez de Ànd I'ade, fullecida em 31 de .lalleiro de 1 '83, a qual entre as di po
sições teslUmentarias. copiadas uo lilTo 2" de obitos da freguezin du CandeIa ria a n. Jj9,
verso, se lê - Instituo mais outra rapella de·mis as, na morada de casos de sobrado. que
e tüo na rua do Cruz, em que de pre ente mora And ré da Veiga, que rende JjO:OOOO róis
cada nnno, para que dos seus alugueis se pague a esmola da diLa capella, &c.

A rua Dil·eit'a. foi II continuação da rua da l\lisericordia; e diz FI'. AgosLinho de Santa
Maria, que elepois, que os Jesuítas fuodárão o Collegio. no Rio de ,Janeiro, que foi pelos
aonos de 1lS67, e depois eleltes os monges do Patriarcha ,Dento, entrlÍrão depois os re
ligiosos Carmelita ob,ervanLes, o que foi pelos annos de 1589. pouco mais ou meno .
Fundou-se o seu conl'enlo quasi no meio da cidaele, com a frontaria pal'u o mar, ao longo
da pruia. Entre est", e o o seu convento. nllo ha mai divisão (escrevia o padre Santa
Maria em 1714), que a n/a Direita, que faz caminho para a praça do Mercadores.

Havia antigamente no Rio de Janeiro uma rua denominada do Boccão. pOl' termos co
couLrado no tesLal/lento de Autonio da Costa, ferreiro, fallecido 11 23 de l\farço de 1726,
a verba que e exprime as<im : - Declaro, que os bens, que pos uo, são uma morada de
casas terrea de pedro e cal, da banda da praia penullima para u baoda de S, Bento, fo
reira ao senado da camara desla cidade em 2:jjl600 róis .... -Declaro que possuo mais
urnas casas de pedra e cal, na rua que cbamiio do Roccão, indo para o Campo a mfiO di
reita. as quaes houvo por dote de minba mulher. já defunta ... ussim mais possuo duas
morada de caso, na rua da Quitanda do l\fari co, defronte do thesoureiro-mOr da Sé,
Gaspar Ribeiro Pereira, que são de pedra e cal, &c., &e.

Procuramos com pacieneia saber, percorrcndo os assentos, qual era a fua com direcção
ao Campo, que antes de 1726, se chamava do Boccão, que partia da rua Direita. e nada
podemos obter.

No lil'l'o 1° do ohiluario da Sé, a pago 246, do anoo de 1722, se iodica que a cusa do
moeda foi primitivamente coltocada na travesa ou ruu do' Mercudores que segue palu o
Arco do Telles, como se deprehende da verba testllmeutaria de André da Silva Oliveira,
que diz: - Del:laro, que os bens, que possuo. são umu lIIol'udu de casus de sobrado, que
correm da rua Direila para o mar, uté a rua que corre do trupiche puru a casa da lloocdu:
e assim mais possuo outra morada de Casas de sobrado, cru que vivo que Corre da dita rua
do tl'a piche para a casa da moeda até o mir, &c. '
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Com a construc,çllo da cidade sobre o morro, começou-se tambem 8 fazer oa varo
gem, u~ pouco adulOLe, para o lado do oorle, da R!isericordia, novas ruas. que hoje estlio
coovcrudas e"~ beccels, CUITI a dosio>rwção de bercos de 1'10ura, do Ar onal, e do Calabouço,
e, uma rua mais larga a que se chamou rua da Batallla. A rua de D. .\lanoel, era conhe
Cida uos anLlgo temrJos, pelo nome de rua do Porto dos Padres da Companhia, como se lê
oO,te~tafllon[Q de Franciscu da i1va Cabral,fallecido a.f de Outubro de 1669. e-tas ruas,e
prJnelpa!l~lou~ena do Calabouço,que é a primeira da fuudaçno da cidade com a da ladeira
do Colleglo,all1d~ se Vêm, caSa cO,llsLruidas pelos rundadores da cidad6 do Rio de Janeiro.

O largo ae -!oao Baptuta, as 110 chamado, pelo nome de um ou habitante conhecido
por ~oão Baptista de Berrio>uo.cirurgiUO francez. ilo e sabe ao certo,quando veio para o
Bra ,II; o nem que motivo o obrigou a vir ao Rio de Jan iro, o que é certo (',que ficando
aquI cas~~-se co~ uma son~ora brasileira, de quem teve muitos filho ,quo cou:,liluo hoje
uma famdIU do RIO de Janeiro, e achando terronos devoluto entre as ruas da Vulla, Vio
las, .c dos Ourives, Construio uma ca a lIobro e mui espaçosa fronteira ao largo onde
habllOu atê quo ~orrou , ~em como varias filhos ; dei~ando por isso o seu nome ao
largo, o ao becco, hOJe conheCidos, pelo 1I0mo de Jono Baptista,

A rua à~s Violas, seguio o mesmo curso que a dos Pescadol'es, e com o correr dos
tempos forao- c fazendo bellos predios, não só para habitação da familias, como para
II commercio. O oOll1e do rua das Violas lhe proveio por nella habitarem os fnbricantes
desse in trumouto musico.

Transferida a primitiva pOVQoção do ilio junto, o da baoda do norto 00 Pilo do As
sucar, para o I<ldo opposto, onde e edi!icou a ca a da Mi el'Ícordia, E-tucio de SiI, o
ao depois eu primo e suecos 01' alva dor Cornia de Sá, principiárão a dar se muria de
torras as pessoas honradas, oodo em f6 do Julho do l1.í66 ú cumara municipal, nilo só
para Rocio da cidade, como paro os seu rendimentos e necos idades, e pelo que tomou
posse dellas, no dia 24 do mencionndo m(!z e anno de 1:s66.

Em 25 de ~luio do 11.í6 • cOllcedeu sesmariu a Clemento Ferreira ;-e a 28 de Junho do
mesmo anilo fez II me ma "'raça ii Pedro eabra,de dolos de terras na novlI cidade.

Chri tovilo de Bnrros, em 1073, concodeu <I VlI rios morndores sesmmarias, endo em
1073 do torrono do morro, oude está o mo toiro de S. Booto, a ~1anoel de Brito (1) ; .e
nos anilo seguint di tribuio terrenos á outros.

Francisco de JUendollça de Vasconcellos, rlcu e maria na cidade, em 17 do eterubro
de 1099, ii BalLhuzilr Coulinho; 6111 28 de hril de J601 ii Luiz Gonçalve .

iUartim de Sá, concedeu soslllarius cru 16 de O. tubro de 1603, li A\oix.o Alvares, e alêm
de outros, nof" de R1aio de 1608, concedeu dat,. le terras a Pedro da Silva,

Vindo ao Rio de Janeiro alguns roligiosos Frunciscanos, com ,'istas de fuudarom um

(I) a ohronioa manu cripta do Rio de Janeiro, e lê o seguinle:
Os mon;:;es Beoedictinos fundarão no aono de 1589 o seu mo 'teiro no morro fronleiro ii ilha

da Cobra-, quo el'a enlão c mo uma peninsula, tendo pl'lmeiramente residido o eu fuo
dad res na 61'tnido de Nos a enft ra do O, onde hoje é a copclla dos Terceiros do Carmo, os
quae farão o padre FI'. P6dro Fel'l'az, c FI'. João Porcalho, que liohão sido recebidos p lo
go\'el'Oador alvador Corrêa de 'ii, e de todo o povo, com grande alvoroço de ai gria" e de
piedade, cedendo-lhe Manoel d Brilo, e cu filho Diogo de Brito le l.acerda, a se mana que
linhão pedido em II de etembl'o de 1573, e que lhe tinba ido concedida, a qual compre
henrlia o lugar do 1'l10 teiro, horl!l, oerca, u Pl'ainha alé o morro da Cono ição, em que era
edilicada uma \1equeoa cap lia, que por algum t mpo servia de hospicio aos padres CajJu
chiohos franceze , fazendo-lhes PUl'a e irrevogavel doação aos 25 de )[arço de 1590. confir
mada depoi com outro mai bens. que lle e ua mulher D. Thomazia de Vasconcello por
escl'iptul'U lavrada na nota tio tabelliào Jórge de Souza ao 31 de Janeiro de 16~0, endo então
o seu abbarla FI', Placido das Chagas.

Empos ados o primeiros fundadore da r ligiiiCl Benediclioa do referido terreno, achál'ão
uma ermida dedicada a Nos a Senhora da Conceição, no lugar onde hoje esli\ edificado o
mosteiro, cuja ermiLla linha ido con !ruida por AI 'ixo Maooel(o "elho) com con enLimento
de Manoel de Brito, eu filho Diogo de Brito d6 Lacerda, que movidoil\ualmente de pias in
tenções lha doárão, com toda a sua fabrica, e outros b'lns, com o onu oe e lhe cantar todos
os anno , em o dia da me-ma 'enhora, um~ IIlis a olel11oe, c msermão. pela uas alma,
sendo a im convencionado na escriptura, por uns e outro, celebrarão na nota dI) labellião
L\nlonio de Andrade.

Rl'a lrodição constante, que tendo J,Jrecedido uma !'(rande eccura de tempo, ao ( a que'tÍa
er'mida de Nos a Senhora do 0, passarão os m nge Benediclinos para o munte, ('"hira logo
uma copio a ohuva, apena o padre FI'. João Porcalho, enloou o cantico de -"86 ediclu 
na ,procis-ão, e por esla maneil'a ti rão 'slabel6cidos 00 dilo monte. e a ca ,I I'eli 'io a com
o tItulo da l:onceição, que mudlirão no a~LlV do 1602, sendo o eu abbade o pallre f".l\obcr(o
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convento para os frades de sua ordem, nao se achando bem no lugar onde se aboletáriío,
que foi na antiga ermida do Santa Luzia, om fl'ento a praia uo mesmo nome. para 50 fundar
nesse Iug.llr a sua residencia .'lue a cama ra realisou em 28 de Feverei 1'0 ue 1592,11110 acha lido
elle conveniente o lugar, dopois, a cam Iru municipul. ue accordo com o gOl"ernador
Martim de Sá, concederão a FI'. Leonardo do Je'us o morro do Carmo, quo Chrispirn da
Co ta o sua mulher D. Izabel de .Hariz, hal"illo doado no anno de Hí91 ao' religio os de

o'sa Senhora ao ~Jonto do Carmo, em Crent' da va rgern, e obranceiro a la"õa de Santo
Antonio, soudo a escripturu lal'l"ada ii 9 de Abril d1l1608. no cartorio do e cril'üo nllaja.

1\.lfun o ele Albuquerque. para ver continnada a edificação e pol"oaç.lo, ('oncedeu, cm
1·~ de Julho de 1608, a Francisco Caldas, data de terras; bem como deu em s~srnarias terras
em J"'uassú, om 11 de Junho de 161'1, ao rnongos Benedictinos.

Constantino Ueuoláo. deu por curta de sesrnariil de 23 de etl'mbro d,e 1614, a \'urgem da
cidade a A.ntonio Fl'ancisco Penhel i e em 19 de Maio de 1617, concedeu eSlllaria em
outro lugar a João de Almeida. .

Rui Vaz Pinto, que I"il"eu elD guerra aberta com o enado ela camara deu se marias no
rio Guapiassú. em data de 9 de Janeiro de 1618, a Alexandre Lopcs i e cm 15 de Abril
do 1620, no distril'to de Inhaúmll, a Antonio de Olil"eira.

li rnncisco Fajardo, concedeu sesmarias em ~Iaricá. a 14 de JUJlho ue 1623, a Diogo
lI1artins 1\loitão. E as ill1 forilo os outros gOlernadorcs concedendo as (ernls ao particu
la res. e aos servidores 00 Estado II co\lol'arem com o correr do tempo n cidade e pro\'iuria
do Rio de J'lI1oiro no auge em que '. acho.

A rua da Valia, anti!Jamente ele nominaela rua (Tonteira a igreja elo Rosario, roi U" 'illl

ue Je lIS, pelo de 1I10nserrale, em ub eqnio ao gnvernador O. Franei co de !\')l1ía. que depois
foi marqu\-z da 1IIinas, pela grande devoção que tinha aquclle fid &igo com ti Senhora daquella
invucaçãn, c",m o qual "1)\ ernadur con 'ervllvão os 1I10n~e:; IIlui e.lr,-da amizade, pa,saudu
alú a mud~rem a Imagem de '0 sa Senh ra da Cllnceição para o altal' CI ,aI ral da dita igl'eja.
E ·te é Oprincipio, e o estabelecimento da rclil'ião Benedietina nestn ciclade, que tambem e
f<)z f·lmosa pela immensas pos ões grandiosissima fazenda, qUl' pos lll'll1 n I ternlorio
da cid' de. e fúra della, além de inllnila. proprierhldes na cidade, de que c f,m\ menção em
lugal' compelente; COIl ervando porém uma uniformidade exlema DUU taute ua 19b:ien8ncia
da lia J·cgr8.

,'a capella de Nos-a Senhora do O edifieada na 1'l1rgem ela cidad ,foi em 1592 fundada a
r"ligio a ea-1 de .' Js~a Senhora do Carmn 'om o nome d.. 1I00plciu, de que II eu primeiro
prelado foi FI', .João Garcez: a piedade do, po\'os lhe ('Igil'ãll a LI'l'Ja, ron i:,:naado-Ihe e mo
~o.vl:rnadJr Salvad,,( COITea de li a doação dJ terreno para ua funLlação, e cerra. Esta casa
fOl em[Jrl! recommendavel na piedatl 'e franllneza. com que accudiãll s Illpl'l' ao ,;en iço pu
blICO, em que até ao pl'e-ente e pel'petua, e de que lhe l'o.l ultou uma pr Idigio ii oecupação de
bens de ,'alz, e infinita, fazendas e la 'OU\',IS, para lhes a lquirir um grande palrimoniu, cujas
força - 50 descreverM, quando se Iratar da sua reformação.

No mesmo anno de 1592, o ~o\'ernadur Salvador Corrêa de Sá, com ii camara e povo, fizerão
doação aos reiigio os Capucno de Santo Antonio da ermida de anta Luzill, itnada abaixo
do baluarle da Sé desta ridade. com Ioda a fabl'i ,li, cdilicio, e ben' tia dita igrl'ja, Ira pas
saneio o duminio cnru u ummo pontifice igreja romana.

Salvador Curreu de Sã, capitão e governador ne la cidade ele S. cba tião d Rio de Ja
neiro, e os omciaes da camara de ta cidade, que este annu de lii92 ervimos, etc. Fazemos
saber, aas que e ta nossa c~rta de doação parll I11pre vil'l'm, e o eonhecimento della com
direito pertencer, que vindo a esla lerra fl muitos I\ev rendos em CJlI'i tu FI'. Antonio rios
lIlartYl'c ,e FI', Antnnio das Chagas. seu C'ompaoheil'o da ordem dos l'nlde' menure do Se
r'lphlCo Padl'o.l S, franciscu, Capuchos da Cu llJdm de Santo A.ntonio do Bra~il, por mandado
do seu prelado FI'. Bdclllor de Santa Cathariaa Cu-todio, commiss.u'io da dil;1 Cu todia pelo
Reverendo padre geral para verem o sitio ue anto Antonio, que lhe havia 01f0reeido para
edificarem o eu mosteiro, e não endo COl\venienl para i 50 /tceilnrem outro nesla ciaade,
que mai accommud~dl) lhes parecesse, a, 51111 pUI'a o seu rl!t:olhinwnlll, clima par'l se ,1pro
veilar o povo da :;lIa doutriua, e Di 'mo om ios: c Il1wlrancto-1 hes nus o sitio dI' uoto An
[onio, c outra parte, que nc,ta cidade lia. I le pureceu umciente IlIgnr a 1'1'01111.1 de anta
Luzia, ita abnix:o do balu<lrte ela Sf rlela cir.l<lde, pam o '111lll OÓ de con entimPlIto do mui
illu ll'e SI'. Barthol meu SimOe P 'r(liJ'a, admilli:;lradur de ln, com autol'lllade, que ni 50 ou
tol''''OU, e a 1m dos morel,lmos e cunfrades ela Confraria da ditu casa, os qUl1l'5 junto em
casa elo dito Sr. adm'ni -truelor. dis l'rão. qu,) elles c'rão conlente de 1.\I'gar a dita Confraria
com torla as suas ca "as I} brms. qne nolla houvessem, ao ditos reli~io os, viYcnclo elle, cm a
clita cn a do nosso motu proprio, torlo junlmnente. caua 11m de per si, eom tod o direilo,
juri -rlieção, e acçã'J, com qne o podemo' I' 7,1'1', de hoje para sempre, Clamos, C doamos ao
snbreditos f!'ades roenore,; la Sl~I'ad,1 1\,·Ii~iiío Ib Utll1lUVentlll'atlo ParIre . frallci co. Ca
pucho;; da Cu;;t'Jc[ia de S.1nIJ Ant llIio do J:msíl, P,ll"\ sua nwra,la, a ermida j:'l dita ele anta
Luzia. com Ioda a fabrica ele edificio, e mais casas, .,) beus da dila igreja annexo , obrigado,
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chamada,em consequencia da grande valla,que mandou fazer D.Antonio Á.lvare. da Cunha
(conde da Cunha', l'iCNCi que succedeu a Gomes Freire de A.ndrade. faBecido no 1" di
Janeiro de 1763, para esgoto das aguas estagnadas depositadas na grande cava. que se
mandou fazer 110 lar!(o. hoje da Cllrioca. Foi pelo lugar de uma muralha. que D. Francisco
Xavier de Tavora, 4" governador. ad honorem, mandou levantar pelos 1I11110S de 1714
á 1716. entre os morros da COllceiçllo c de Santo Antonio, para segurança da cidade, qUI
Coi aberta 118 valia.

A res de Saldanha de Albuquerque Coutinho lJattos de Noronha. mandando eOlUlrulr

pertencentes: e assim mais por seu recolhimento, e clausura lhe damos todo o chão. que ha.
começando de uma cruz, que está antes da dita ermida, vindo pelo caminho debaixo, par-o
tindo com os chão de Gonçalo Gonçalves, e dahi irão correndo ao longo da cerca dos Padrea
da Companhia, até o forle lá dito, que e tá abaixo da Sé, deixando á mão direita o caminho
e rua publil:a, e do dito ba uarte, irão correndo pelo trato desta cidade, partindo com elle
peja banda debaixo,até 0- chãos de Anna Darrosa, e dahi rumo direito ao mar, Ocandosempre
o tlarninho Iil'fe, e erventia pela praia ao lon~o, e ir'à cOl'rendo até dar em o chão do dito
Gonçalo Gonçalve , pela parte do mar, tl dahl irá correndo directamente á cruz, donde co
meçámos a demarcaçno: e a im mai lhe damos todas as aflua, assim de poços, como de
fontes, que no dito ~Itio houl'er, e as pes oas, que dentro deste sitio tiverem chãos, não ha
vendo i to por bem, se saLi fará, e de todas e tas cousas lhe fazemos doação livremente, sem
condição, nem obl'i~ação alguma, e ainda, e da maneira, que elles podem ter. segundo suas
regl'a , e declarações dellas feitas jlelo ummos pontiJlce , e pecialmente NicolilO lU, e Cle
menUl V. E porquanto os ditos rollfliosos não são capazes por sua regra de propriedade e
dominio de cousa alguma, como por elles nos foi d~clarado, queremos, que a tal propriedade
e dominio das taes cousas logo seja traspassada, e de feito trapassamos em o summO ponti
fica e iflreja l'Olllana, E~ta carta mandamos, que se cumpra, e guarde para se.rnpre em todo,
e por todo, como lIella por nó é d clorado, e mandamos, que seja registrada em o lil'l'o dos
rel\istros, onde se regi Irão as semelhantes dadas, para em lodo o tempo se saber em como
esta doação é feita por nÓS,

Dada em a cidade de . eba lião do Ri dI! Janeiro, por nós assignada, e sellada com o
sello, que entre nÓ erve, ao '18 dias do mez de Fevereiro.-Balthazul' da Cost.a, escrivão
da camarll a fcz por nosso mandado: (,ra de 1592.- alvador Corr~a de Sá.-O administrador
Petlro da Costa.-André de Leão.-João de Baslo .-E tevão de Araujo.-Pedro Guilherme.
-DomioflOs Machado, -Julião Ranflel,-Gonçalo de Aguiar.-Al\raro Fernand,'s Teixeira.
Pedl'o Gomes.-João Dia .-D. Pire Ferreira.-Manoel de Brito.-1I1anoel de Torres.-A
qual carta de doação e tava aS ignada pelo obreditos, e aliada com o sello do Sr. C8l,lilão
e flllvernador all'ador Curnla de Sá: e outr'osim e tava sellada com o seilo do Sr, admlOis
trador, e com o sello de ta cidadfl, a qual carta de doação, que dito é eu Ballhazar da Costa,
ascrivão da camara de ta cidade de . Sebastião trasladei e registr'ei nos livros de registros
desta camara, bem, e fi Imente, e na vcrdade, sem cousa, que duvida faça, e a escI'evi, 6
corri, c concertei com o vereador abaixo assignado na dita camara, boje 14 dll lIfal'ço
de 159~, Concertada por mim escrivão da camara Balthazar da Co ta, e comigo vereador
Pedro da Costa,

Uma tão exuberante doação a allrazimento dos religiosos, não teve eff!;lito por se desgosta
rem do lugar e vizinhança dos Jesuita e passArão a fundar a sua casa religiosa no alto
morro do ca tello superior.i cidade, e lavado dos ventos, em que hoje residem,em virtude de
outra i~ual doacào feita pelo governador Martim de A, com acamara 6 povo, em II de
Abril de 1608.

Martim dr: Sã, capitão e governador por S. ~ragestade nesta cidade de S. Sebastião do Rio
de Janeiro, e omcines da camara d anno presente, etc. Fazemos saber, aos que esta nossa
carta de doação para empre virem. que vindo ora novamente a esta terra o Rev. padre FI'.
Leonardo de Jesus Cu todio desta custodia de Santo Antonio do Brasil dos Capuchos da pro
vincia de Santo Antonio de Li boa, com cinco religiosos mais para edilicarem casa, assim a
nosso requeri mento, e de mai povo de~ta'capitania) como de outros governadores e omciaes
passados, e achando para o dito elf~ito tomado o siho de Santa Luzia, de que bavião tomado
posse os Rev. padres FI'. Antonio dos Martyres, e FI'. Antonio das Chagas, a quem se passou
carta de doação para se fazer o dito convento, com a ermida de Santa Luzia, e cou as per
tencentes a ella, não parecendo ao dito padre Custodio o sitio e lugar conveniente, assim para
seu modo de recolhimento como para ficar accommodado ao serviço deste povo, nem outro
SIIlJ outros mais, que lhes forão apJntado , elegendo o sitio e lugar, que se acha em o outeiro
do Carmo. defl'onle da vargem di baixo, de Nossa Senhora, sobre a laflôa ne Santo Antonio,
por ser mais conveniente para o dito elreito, e {jcarem os referidos no dito lugar algum tanto
separados. e mais recolhidos, nos pedio, lhes quizessemos fazer doação do dito itio para
nCi!e edilicar casa do titulo, e invocação de Santo Antonio: o que visto, e o intento, pelo que
o dito padre Custodio, e maio religio os tem de e accommodarem em parte, e lugar, que o
povo todo se po a aproveitar com mais facilidade da sua religio a conversão, e doutrina, nos

d
P3receu bem fazer-lhe doação do dito sitio,e quanto delle lhes fOI' necessario para cima,como

e fóra delle, correndo para uma e outra banda,assim para a de Santo Antonio, como para a
~
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a fonte da Carioea,que foi acnhada em 1729;e as aguas se impossavão na oscavaç!Jo que man
dou fazer Gomes Freire de Andrade junto a muralha da fortiflcaçllo da cidade, o tornan
do-se damnosas á saude publica, o conde da Cunha, para melhorar cste inconveniente,
mandou construir uma larga pia, ó foute da Carioca. para commodidade das lavadeira.,
cujas aguas mandou juutar o mestre de campo l\fathias Coelho de SOUZH, e sondo neces·
sario dar esgoto a eSlias aguas empossadas, foi no lugar da muralha que o conde da Cunha
obrigou ao senado da calOura á fazei' a \'alla de esgolo, que boje existe, dando o Domo a
rua, cobel'la. de lagedos pelo meio della.

de S, Bento de redor do muro, o qual sitio e outeiro lhe damos com todas as pedreiras 8
aguas, assim de poços, como de fontes, que nelle se acharem, sem que a Lso lhA pos~a alguem
contradizer: e em caso, que, no dito sitio e lu~ar haja pe oa alguma, que tenha part~s ou
chão algum, que seja neces.ario para o edillcio da dIla casa, cerca, e bem della, querendo
delle alguma cousa, ficar mos obri"'ados a sahir a isso, e defender a dita doaçãO, para que
os reli~iosos não seJão sobre Lso málestados em cou a alguma, o qual itio ejun dicção, com
que elles o podem ter·cnnforme a sua regra, e declaraçOes della, E pOI'quanto o dito padre
fI', I,eonardo de Jesus Custodio, nos di e, que não erãO capazes por sua regra de proprie
dade e dominio de cousa alguma, queremos, que alai propri 'dade e dominio assim do dito
sitio, como das mais cousns adiante', de que nesta no sa carla e faz m nção, traspasse 101;0,
e de feito traspa 'amos em o summo pontifice, e igreja romana e do itlo lhe mandaremo~
pa, sar' carta em fól'ma, lanto que fOI' demarcado: e outrosim lhe mandaremos desabafar o
mato, que tem pai" toda a val'!:em, e lhe daremos uma rua direita de lar~ura de 30 passoli,
conforme as mais, que vá respunder dn dita casa com a que mais dil'ello rOl' ao mar, e fare
mos uma vai a em fórma, que a agua da lagOa, que fica mal perto do dito sitio, vá responder
ao OlH, e não seja prejudicial aos religiosas, que na dil3 ca a habilar~m. E porquanto a dita
casa ha de spr tia JOVllC lçãO de Santo Antonio, e o PadropÍI'o dos ditos reliuiosos é S, Eran
cisco, rujns Il.hos são, dizendo-nos o dito padre Cu todio, que não era justo, que de nt'nhum
dos dit'h Sanlos h luvesse outra igreja, erlllida, capella, ou alLM' na tel'l'a, clJamámos para
es'c el1'eilll aos ~rs, pro\'isl)r, vigariu-g ral, e efT1ciaes das ditas Confrarias, como pessoas, a
quem isto mais particularm~nte penence, as quaes ouvidas as razOes do patlre Cuslodlo
assim os dit,,! Srs. provisor e vi~al'lo-~eral, c de con eolimento dos omciaes, assim da Con
ft'aria do SL'faphlco Padre S. Francisco, situada na Si. desta cidade, como na de Sanlo Anto·
nlo, situada na sua ermida ao pé do monte, todos juntos, (Ierãn o seu consentimento a isto,
e interpuzerão a sua autoridade, pela qual hnuvemos todo pOI' bem, que de hoje em diante
se til'em, e acabem as ditas Confrari.as. e não po,são de nuvo institUir em nenhuma i~reja
da dita cidade. ainda que sejão conventos de religio~os, e os Santos, e Confrarias, com as
mais cousas pertencentes a ellas, se largarâõ aos ditos religioso, e dI' eífeilo de hoje em diante
lhas lar;;amos, e queremos, que se lhe outorguem, ficando ':001 tudo a ermida de Santo An
tonio, que os religiosos a deixarem, e tiver..m cummodo pal'a se recolher no dito itio, que
lhes damos, reservado para que o prelado da terra, o goveroador, e omciaps da camara
ponhão nellll o Santo, que melhor lhes parecei', no em que todos con~cntimos, e de commum
conformidade, dêmo nlslo voto, e parecer com oull'as pe soas nobres, e pl'incipaes da tcrn,
que toios vierão, e assi~n;\rllo, E e ta carta mandamns, que se cumpra e guarde para sempre
em todo,e pllr todo, como por nó- é declaradn: e mand,lmos,que seja registrada nos livros da
c~mard desta clddde. onde as semelhante datdsse lançào,e s~ ,'pgistrão,para em todo o tempo
se saber CUmJ e,ta doação f,li por nós todos fdta aos dilas reli~iosos.
• Dada na dita cidade de S. Seb.lslião sobre os nossos sl~naes, e sellada com o seJlo della,
João de Aobaja, escrivão publico do judiCiai, e dante nós o dito j:(overnador, o feZ por nosso
mandado aos 9 elias do mez de Abril do anno de 1608,-nfartiul de Sâ.-A.ntonio Pinto de Lar~
redo.-Pedro LOlll de Alb mas,-Pedro Nl:llto de Mello.-Ilelchior Tavnres,-Gunçalo Corréa
de Sã.-Diogo Alves,-Pedro de Azevedo.-Sl'basLião de Sampaio.- Diogo TdxC'ira ele Car
valho.- Francisco Vaz Ferreira.-IlJlthazar da Custa.-Jllão de Anbaja.- Fernão Godinho da
Fl'ança.- Francisco de Calda ,- Thom( de Alvarenga.- João de Souza Forreira,-lgnacio de
Sá,elCom mais uma rubrica, que se não póde entenl!er.- Lugar do sf~1I0.

S lido o seu prelado FI', Leooal'do de JeSUS, e eus companheiros FI', Vicente do Salvador,
FI', E tevão dos Anjos, FI', Frant:isco de S, llraz, e FI'. Franei ·co da Cruz, leigo, os quaes
pBs~ârão da capella da ~fisericol'dia naquelle mesmo anno, em dia de Nossa Senhora dos Pr a
zeres, para a ermida de Santo Antonio no dito mOITO, ficando extinctas t..das as Confrarias,
que róra hOllve~sem de Santo Antonio, e S, Francisco, e os bens dellas entregues aos mesm,)s
padl'es. E fui tãú grande a piedade do governado/', e da camara, e povos, que todos se obri~
gârão a enxugar-lhes as aguas estagnadas da lal1.Ôd, que I1cava ao pé do morro, cujas aguas
apodrecidas serião damnos~s â saude daquelles religiu os.

E.,tabdecida a casa seralica pela piedade do governador, e do povo fez a camara 80S
mesmos religioso, em 1709, uma doaçào de 18 braças de terra ao pê do ouleiro. principiando
da larJeira, pela face da rua, com o fllndo, que se achasse até o ahcerce, e cunhal da capella
dos Terceiros para cemiterio dos e cravos, Depois se fundúrào outras casas fóra da cidade,
que em seu lugar se descreverMo

O juiz, vereadores, e provedor do senado da camara desta cidade de S. Sebastião do Rio
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A rua do Nuncio, fui assim chamada desde i82lS, por ter nella morado, na casa nobre,
que faz esquina com a rua do Bo picio, o cardeal Calepi, nuncio apostolico, e com plenos
poderes do pontifice romano, á ler um tribunal consulti,o e de appellação, denominado
- Nunciatt,,'a Apostolica.

Eita rua antigamente era chamada rua da COlldessa. rua do Carmo, "ua dos Cajuei
ros, Segunda Travessa de S. Joaquim. Foi aberta em porções, como conta o historiador
do Tombamenlo do senado da camara ; i", começando entre as ruas do Senhor dos Passos,

de Janeiro, que ervimos o presenle annú na fórma da lei de S. l\lagestade, que Deos guar
de, elc. Fazemo aber aos que a pre ente nossa carla de doação em fórma virem, que por
parle dos religioso c.:apucho do convenlo de Sanlo Antonio desta cidade,no foi apresentada
uma. ua petiçã ,dizendo nella, que elle movidos da caridade, e amor fraternal do proximo
deseJavão ancre cenlar o cemiterio, que esta ao p~ da ladeira do dilo convento, onde se en
terrão o pretos, que mOITem nesta cidade: e como alies cI'e cem em numero, fica o dito
cemiterio, além de ser pequeno, muito diminulo, pelo que no· pedião, quizessemos por er
viço de Oeos conc~der licença, para poder alargar o dito cemilerio. de sorte, que pos-a
baslar para se accúmmodarem o cadavere do muilos escravos, que morrem nesta cidade,
quadreJando pela parte do alicerce da Gapella dos Terceiros, e receberião mercê. A qual
petição endo-nos apre eulada, e por nó vista com a altençào, que pede o fim para que os
supplicantes pretendem a dila terra, e caridade fraternal, com que (, publico e empregão
todos no erVlço do proximo, altendendo juntamente a falIa, que 11a n la cidade de lugares
compelentes, em que e epullem s cadaver s dos mesmo scravos, que manem, do que se
tem seguido, além da falIa commum, consequencia prejudiciaes com e candalo publico,
havemos por bem de doar aos dilas religiosos Capuchos 18 bracas de chão de testada, prin
cipiando uo Iim do muro da ladeira do dilo convenLo, e fazendó face pela rua, que principia
na propria ladeira, e linda no oul iro de ossa Senhora da Couceição, com os fundos, que
se acharem alé a capella cios Terceiros, cOI'deando-se pela parle da base do alicerce da dila
capella do Terceir s, cuja doaçã havemos ouLrosim por bem f~zer-Ibe sem obri~ação, fOro,
ou pensão alguma. E para do sobredit con lar a Lodo o lempo, lhe mandamos passar a pre
sente nesle livro, e lombo pai' nós a ignad, de que e darão aos interessanles os lraslados
necessario ,com esla concerlados, e ellado com o el10 de te senado. Rio, em camara, a
de 'ovembro do anno de 1709, e eu Juli~o Rangel de ouza o e·crevi.~Diogo Rodrigues de
Faria.- Salvador Vianna da Rocha. -Dominglll'el reira.

Em t592 teve principio a fundação do hospiLal da Misericordia. por occasião da chegada de
uma armada hespanhola, de qu el'a general Diogo Flores VaIdez, que nave~ando para o
eslreito dtl Magalhães anib u ao Rio de Janeiro. com toda a sua genLe escrobu!ada, e outras
doenças, que os obl'igarão a desembarcar, e fúrão a~azalhados em barracas no recinto da 1I1i
sericordia, onde farão traLados conforme as pequenas força, que daquelle tempo se podíão
exi~ir. Muitos doentes oã reouperando a saude,ahi Iicárão permanecendo para serp.m tra
ladus das suas enfermidades: e de enlão ori~em tiverão as enfermarias e eUl'ativos dos
doentes da Ca a pia da ;\Ii ericordia, em que lodos mosll'a\'ão mui exces-ivo zelo de caridalle,
eri~iudo-se em Irmandarle aquella piedosa casa, que o prelado eeclesia lico Bartholomeu Si
mões Pereira, por uma ua provisao, datada em 1591 probibio aos pal'ochos o intromette
rem-se nas eleições, e mais dependencias da sobredila Irmandade, cujo fervor continuou
sempre, formando-se, e acorescentando-se mui commodas clIsas para enfermarias de doenles
de um e outro sexo, c um recolhimenlo de moças orphã . com rendas partioulares, e para a
oreação dos engeilados, de que em seu lugar se lratara, Taes forào ns estabelecimenlos das
casas de piedade e religião.

Todos os negocius ecclesiasticos farão alé então a cargo do bispo da Bahia, cornc metropo
litano, o qual pa sou a nomtlar, quem para esla cidade, não s6 exerci lasse o omcio e minis
terio paro~hial, mas tambem que pxercesse a jurisdicçào ecclesiaslica, Aquelles pro\'imentos
forão mui notaveis, e mui dignos de e CDn erval' a memoria pela candura do prelado, pela
pureza da dúutrina, e expr' sivas rleclaraçOe dos poderes que conferia. Deu aquelle sanLflt,
prelado por sua pl"Ovisão de 20 de Março de 1566 a vlgdraria da cídade ao padre MaLheus Nooes
assim conoebida :

« O. Pedro Leilão, por mercê de Deos, e da Santa Sé Aposlolica de Rama, bi 'po da cidade
de S. Salvador da Bahia de Todos o Sanlos, {J terras do Br·a. ii, commissarlO ~eral por aulo
ridade apo,tolica em todas as capitanias e lu~are da dila costa, do conselho de el-rei IIOSSO
senhor, ele. A quanlos esta nossa c'JI'la de vigarari<l, e curado virem, saude em Jesus Chrislo
Nusso Senhor, que de lodo é verdadeira salvaciio: Fllzemos aber, 'lue confiando nós lia
bondade, habilidade, b:lm saber, Inn~a experiencia, e sã COIl cienci<l de Matheus 'lunes, cle
rigo de missa, ora eslanle nestas dila partes, c pur oão aclJarmos nenhum outro mai uffi
ciente para tal car~o, em que melhor descarre~a se nOSSd consoiencia, segundo nós delie
conllamos, lhe commettemos ora a vi"araria desta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro,
por estar va"a no espiritual e curporal.emquanlo elle bem o fizer ,ao qual commeUemos Iodas
as nossas vezes, e cumprido poder em Looos os nos.o, casos reservados aos romanos punli
fices, dos da Bulia da Céa do Senhor, por a distanoia da lerra er alongada de n6 , para que
possa s,dministrar, e administre todo os ecclesiastieos Sacramentos aos freguezes da díla,
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e 1\ do Sabllo, 8travéz dos terrenos do autigo caminho do Capuet'uutÍ, c ao mesmo lemp"
em que se formárllo li! ruas do Senhor dos Passos. Alfandega. e Sabão; 2', entre as rua
do Conde, e li do Senhor dos Passos, foi aberta IItra véz do terrenos da chacara de Paulo
Çaryalho da Silva, que depois a passou para a Ordem Terceira do Carmo, em cuj/) poder
ainda hoje se conserva. sendo a parte elltre as ruas dos Ciganos. e do Senhor dos Passos;
3", eotre as ruas do Sabão e a Larga de S. Joaquim. aberta atravéz dos terreno» da cha
cara de llanoel Casado Vianna, depois do anno de 1806,

cidade, e para os ouvir de contis ão, e absolver dos peccados, que lhe confe sarem, e dar
penitencias saudaveis para uas almas, porquanlo el-rei 1I0SS0 senhor nos enviou todos os
poderes do paelre santo, para que nestas partes do Brasil tão remota da <,Ol'te de Roma, e
dos remedlos della,podessemos absolver todos os ca os do papa, e conforme ao Sal!;rado Con
cilio, como mais claramente se verá. E porque nós, como dito temos, confiamos dll dito !lla
theus Nune., lhe commettemos todos o ditos podere. nos os cargos, e o encarreRamo de ta
vil!;araria, e curado, emquanto elle bem fizer, e nós não mandarmos o cantrario, e tle encar
regamos nossa consciencia, e obrigamos a sua, e lhe mandamos, que cumpra, e guarde todo
o acima conteúdo por virtude da santa obediencia: C por e ta provi.ão revogamos todas as
que neste caso tenhamos passadas, e e ta só queremos, que valha e tenha força e vigor, como
oella se contêm. E mandamos a todas as pe oas, de qualquer stado e preeminencia que
sejão, e assim aos juizes e justiças da dita cidade, e quae quer outro, assim seculare ,como
ecclesiastir.os, lhes deixem servir o dito cargo de vlgano e curado, como e nesta provi ão
contêm, sob pena de qualquer, e cada um, que contra e te nos o mandado fOr, ou com ou
sadia temeraria, ou favor do seu cargo e omcio impedir, pagar 30 crusados, a metade para
a fabrica, e a outra metade para a nos a chancellarla, ob pena de cxcomll1unhào menor in
currenda, ap quallllatheus Nunes pagárão em cada anno, e as pa&as costumada, 40:jp réis,
qUf: o senhor I!;overnador cm nome de S. Alteza mandar ao dito vigario, mandamos ao pro
visor e ao almoxarife lhe fação o dito pal!;amcnto, e ai Dão fação.

Dada na cidade de S. Salvador sobre no 50 signal e sello da nossas armas.- João larante
oosso escrivão da camara a fez a 20 de Fevereiro de 1&66.- O bispo de S. Salvador. »

Que doutrina tão sã se não desenvolve oaquelle provimento I Els-ahi o po(l~r parochial em
toda a sua extensão, para edificação e santíficação do povo, que se devia edificar, e não
perde-lo e arruina-Io, são as vistas do prelado, buscando um pa tor, que unisse a virtude aos
conhecimentos do seu ministerio santo, por uma prolongada eXJ?eriencia, para ser dil!;no coo
perador das boas obras do povo, e que por isso dovia ser muOlc1o de uma autoridade eccle
siastica, tal qual foi a sua commi são, que o rei conseguira do principe da il!;reja romana. e que
toda lhe havia delegado nas suas mãos para poder melhor exercitar o pasto da doutrina do
'Evangelho.

MUI notaveis forão tambem os poeJeres, que lhe conferio de'ou vidor do ecclesiastico, que
pela sua importancia transcrever-se deve á posteridade na seguinte provisão:

« D. Pedro Leitão, por mercê de Deos, e da . anta Sé Aposlolica de Roma, bispo da cidade
de S. Salvador Bahia de Todos os Santos, e terras do Brasil. commls alio geral por autoridade
aposlolica em todas as capitanias, e IURares da dila costa. do con~olho de el-rel no o euhor.
A quantos esta nossa carta, e provisão virem saude em Jesus ChTlsto, que de lodo ê verda
dera sah·ação. Fazemos saber, que confiando na gravidade! prudencia, e bom saber, e ha
bilidade <10 padre 1I1atheus Nunes, que ora provemos de vi~nrlo e cura da cidade de S. Sebas
tião do Rio de Janeiro, lhe encarl'egamos a vara de ouvidor do ecclp.siaslico, para que em nosso
nome possa reprehender, castigar, e seutencear todos aquelles, que viverem mal, e os sen
tenceará até dez cruzados, sem appellação, nem a~l!;ravo; e assim mais entenderá no ca os
da santa inquisição, os quaes senteceara. segundo Nosso Senhor para isso alumiar, e os sen
tenceie, e delles appellará para nós, ou nosso vigario geral, para nisso provermos, o que nos
parecer justiça, e serviço de Nosso Senhor: E por esla P. em virtude da sanla obediencin, e
sob pena de excommunhão incurrençla, e de 30 cruzados para a no sa chancellaria, mandamos
a lodas as justiças, e juizes, e quaesqul1r outras pessoas de qualquer qualidade, que sejão,
obedeção ao dito 1I1atheus Nunes, como a nós em pessoa, e allJão façaes sob a pena aClm3
dectarada.

« Dada na oidade de S. Salvador, sob meu signal, e 5ello de no as armas.- João 1I1arante
nosso escrivão da camara a fez aos 24 de Fevereiro do anno de 1h66: ca o orime o matrimo
llios appellará sempre pal'a o Sr. bispo de S. Salvador._ O bispo de S. Salvador. I)

QlIe admiraveis não são os sentimentos primarios do poder' eeele lastico I Eis-alli as Ires
footes commeltidas pelo prelado metropolitano: primeira, conduzir o bomens ao bem das
sllas almas, reprehendendo o pastor, e castigando com brandura, pal'a que se não perca o mão,
antes o ganhe para Deos; segunda, do seu po'ler: conbecer, e senlencear o crimes contra a
religião, appellando para o metropolitano, como superior, para confirmar. ou altel'ar as de
finições, que elle tomasse. nos caso da religião; terceira, do poder: conhecer, e definir as
causas matrimoniacs, e rriminaes, appellando elle mesmo para o melropolitano. Que santidade
dos poderes conl'uridos I O prelado deve mais occupar-se no exercício da pregação da dou
trina ,lo EVQl1~(llho pal:a a cOllversão, e justificação dos tieis, que de embal'açar-se com o
~abyrintbo de causas, que os povos cbristi'íos lho levassem ao 1'01'0 ecclesiaslico cujas CODie-
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A ,'ua do Regente, chamava- e antigamente 'l'ILa da Santa Thereza: depois chamou-se
Primeira Travessa de Santa There:a; c de 1836 em diante ficou sendo chamada rua do
Regeute, em rousequenciu d 'ler morado no palacete, que faz esquion COIII a rua do Coude,
o regente do imperio Diogo Antonio Feijó.

quencias não podem produzir ell'eitos saudaveis para a salvação. Seria justo, que eIles ..ó
decidissem a cau a ,que os chrislãos lhes pedi sem por juizes, como mui justos, e iucor
ruplivei para lerminarem seu enfado, que devem ser alheios do ehri tiamsrno; mas não
implicarem-se com tanlos negocio do eeulo para faltarem aos de bom pa toro e qual não
erla o fruclo da ua doulrina, com apro\'eitamenlo da ftllicidade eterna do PO\'o., que no

seu. pastores tive l:m o pasto da boa doutrioa, e o exemplo da vlrludes que santifica o eu
mini trio?

'ào ó usava o prelado metropolitano da commi ão dos podere recebidos do Divino e
Supremo Pa tor; mas lambem da autoridade eccle ia tica externa. que exercllão o rei- de
Porlu~;ll, como grão-m tres da 01' <lm de Chrdo, pelo" privilcllios que lhe" forão oUlor
gado pela é Apo tolica. que todos lhe forão commellido pelo sooerano, e por i o não
de admirar, que u ando dos poder regia a si conferido o empregue para mandar -obre
o govemador, e mini Iro dejusliça, qu Iht, clcviãn obprlec:.'r na malerla intrínsecas da
jurisdicçno nrdinaria epi copal, porque n ella lodos (JS C'hristão devem obedecer por ser
aquelle poder por Deo dado aos hi. !)05, e mais prelados, e :IS do uso, e e~ercielO exteroo da
juri dicção ordillaria conlencio a po a obedi ucia, que devem pre tal' ao prinr:ipes obera
nos, que podem conferir cel'ta porção elo seu poder aos prelado eccle ia lico', ainda qnando
na materias eccle ia tica tem direito proDrio pelas conce iie" aposlolic:as, que as lem com
mellido aquelle prelado, pal'a que u ando do poder ejuri dicção commetllda os vas alias
d vião a ellas pre tal' a veneraç:io, que devem, como a eu principe são obrigado, sendo
fIO seu nome mandado.

Bartholomeu iOlôe Pereira, foi o primeiro prelado eccle ia lieo, que teve a igreja do Rio
de Janeiro, por nomeação ele el-rei, como grão-me lre da ordem d Chri lo. a quem toda'
as iareJa do Bra ilibe perl ncião p comel(ou a exercitar jurisdleção de de 1598 até o anno de
1603, com o litulo de admini lrador da Juri dicção eccle iastica. cuja prolaziu, inferior á
dignidade epi copal. foi e tabolecida a in tancia dJ sr. rei n. ebasliãn, por brt1ve do papa
GI'~gorio Xl 11 de 19 df Junho de 1570. De de enlão I1cou "ta igr..ja epurada do bispado da
BalHa, a im como a outras capitania do sul, cuja prelasias fo"rão eOlpre da nomeaçil dos
reis portugllezes. que, as im como nomeava o prelados c omcio. cclesiaslico ,as-im tambem
removerão dellas alglln prelados, em pl'ecião de recorrer á 'é Aposlolica. Depoi que foi
creada esta prela ia, liC'ou dahi por diaule o blsllO da Bahia verdadeiramente metropohlano
dos prelados do Rio de Janeiro. conhecendo, pur appellação das sentenças, por elle ,ou·seus
viga rios gerae proferidas.

Ma quae serião o salldaveis eft'eitos desta prelasia? Por ventura cria a época da con
vehIo dos lndios ao gl'emio da igreja, e a luz do Evangelho penelraria o impenetraveis
serlõe ptlra alumiar tanlos povo inf~lizes do novo hemi pherio, perdidos, e destituidos da
esperança da alvaQão el 1"l1a, por não conhecel'em a Je us Chri to, em quem sórnenle nos
podemos salvar? A pureza dos costumes a santidade da vida chrislã, faria o caracter o
habito das vil'tudes da nova colonia? Aca o a igreja manifestaria a na immen a alegria
vendo re peitar a virtude no, SIlUS lemplo , e nelfes eJltr,lrem UCres ivamente um 'em nu
mero de cathecumenos, e nossos chri tão ? Ab J nijo succeden as im. Onll'os ftH'ão os cui
dado, outras as maximas da 110va admini tração eccle iastica. As \'i ta do prelado não forão
as da verdadeira caridade para er illu Ire o seu sagrado mini l'rio: a- exhortações, ou
prédicas, a orações, as ameaças da." penas eternas, J,lS cOllsolos spirituaes, não fazião im
pressão naquelles fieis, que parecia tudo ilworal'em, quanto lhe podia er ulil para a feli
cidade eterna: tal era a doulrina infeliz dos tempos, que só tratava o prelado de e tabele er
a base de um poder externo, temivel a sua autoridade, e u.lentar a sua gl'andeza. A oppo
sição conlral"ia repu lava do mai norme altentado conlr'a a igl'eja para er vingada com
excommunhües. O pO\'O sentia p~ adl1 o seu jugo, e implorava conlra a oppre são a prote ção
do grão-me Ire, que tardando a manifestar-se contava o prelado em tudo, o que avança\'a
sem opposiçào, um direito parllculal' da ua igreja.

Era p.lrlaolo neces ario augmental'-se a rendas eeele iasUca , para qne o pa tor vivesse
do Evangelho, e o)(alll, que dc!le segnis em o lJasso p<~ra se r peita.I' pela sua doutrina, '
pela sua virtuosa conduela mais que.polos extenores brilhantes: o OleIO lembrado era fazer
amon~oar as reudas ela chancellaria, cujos direilos se pa~avào arbitral'iamenle, eXI);ido na,
provisões, entl'e as quaes moviilo o escandalo do povo, a quaes forão pa ada aos me tres
da capelIa, para que se nil,) canlasse nas igrejas sem ua faCIlidade, restringindo a este res
peito a liberdade e piedade dos povo, porque Ibe cre cião os emolumento da cbancellal'ia,
Impondo a pena de 20 cru ados para o accusador e caplivo ,e-tabelecendo outro il11 debaixo
da me ma pena, e de cxcommllnhào, se nilu canta-se Ini a, nem c C'elebl'a e alO'um outro
Omcio Divino, sem pslar pre 'nle o dito mestre da capella, ou dar commi ,ão, ou licenç? sUR.
Da mesma cla se foi as em que elle nomeou fabriqueiros, de que os povos e tavão de pos e
pela regra gl'ral, de que a fabrica nada contêm de espiritual; mos que ella (, inteiramentr:
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Esta rua foi aberta ao mesmo t~mllo, e do mesmo modo, que a rua do NUDcio, e .obre
os terrenos da mesma origrm.

A. rua. do Ouvidm', em 16iS9, chamava-se rua. de Aleixo Manoel; e depois rua do pa
Ilre Pedl'o Homem da Costa; e do allOO de 1780 para cá, ficou sendo conhecida pela de-

temporal porque o fabriqueiro era só encarregado da construcção, ou reparo das igrejas, e
que por antigo costume forão sempre administradores, além de outra razão. de que as i~rejal
do Brasil prão ria Ordem de Christo, e que só aos grãos-mestres competião os actos de Juris
dicção sobre as fabricas das i~rejas ultramarinas, por privilegios concedido, desde que o
santo padrl1 Pio V, as encorporou na corôa portugueza, com toda a jurisdicção espiritual e
temporal, e consequentemente sem commissão do rei, não podia exerce-Ia o prelado. A
quelx.a porém do povo se e tendia a mais, porque querião saber as applicações dos bens das
fabricas, qoe só se devião empl'egar nos corposmateriaes das igrejas,ou nos templos de lesus
Chri to, que são os verdadeu'Os pobres, e que pelo contrario tomavão outros destinos
alheios do fim, e da origem, que foi da vontade dos mesmos povos, quando os estabe
lecérão.

Havia regimento dado pelo ~rão-mestre para os emolumentos, pois que, queixando-se os
povos da desigualdade dos direitos da chance lia ria, lhe dizem os ministros da religião em
sentença proferida contra o pre1l.ldo, no juizo da corÔa da cidade da Bahia, assim: -l( Em
quanto o dizereis, que amparaveis as mesmas leis, folgara de ver no vosso regimento estava
algum capitulo, que vos désse lugar, para que ampara seis as mesmas leis. »

Para acautelar os excessos da jurisdlcção ecclesiastica} era muito sabiamente providenciado
pelo grão-mestre soberano, que se não cumprisse prOVIsão alguma ecclesiastica, sem o uum
pra-se das camaras, para que se não introdutisse cousa alguma ofIensiva da real autoridade,
e contra ao bem publico dos seus vassallos, que fazia tão importante aquella cautela; porém
todavia se fazia inutil, porque a uma colonia recemnascida composta de cidadãos, que não
di~linguião até ia onde a força da autol'idade eccle iastica: que o interesse,a dt:feza contra os
lndios, e captiva-Ios era o seu estudo: as excommunhões os aterra vão para deixar. franco
todo o passo ao prelado, para fazer executar os seus provimentos, sem o cumpra-se da ca
mara, e de nada sel'vir a protecção do rei, como grão-mestre, que sempre exerceu a juris
dicção ecclesia lica no Brasil, até na promoção dos beneficios, encarregando aos governadore.
o provimento em seu nome, pelo alvará de 1 ele Fevereiro de 1516. I

D. Sebastião, por graça de Deos, rei de Portugal, e dos AI~arves, d'aquem e (j'além-mar,
el)ttAfrica, senhor de Guiné, e da conquista, navegação, comrnercio da Etiopia, Arabia, Persia,
e da Iadia etc. Como l.\overnadJr, e perpetuo administrador, que sou da ordem da cavallaria .
do mestrado de Nosso Senhor Jesu . Christo. Faço saber a vós governador das partes do Brasil,
que ora sois, e ao diante fM, que, porquanto, D. Antonio Barreiros. bispo da cidade de S.
Salvador das ditas parles, vai ora residir no dito bispado, sera ~rande trabalho, oppressão, .
e de pezas dos cleri~os, que houverem rle ser providos das di~nldades conegias, vll':aral'ias,
cajlellanias, e quaesquer outros beneficios da SG da dita cidad-e, e i~reja do dito bispado de
S. Salvador, e da sua diocese, e assim os novamente pro idos, como os que ao dianle vaga
rem, que são todos do meu padroado e apresentação, como governador e perpetuo admi
nistrador, que sou da dita ordem, haverem tie vil' ao reino pedirem que os apreseutasse, e
lhes mandasse dar dellas minhas cartas de apresentações, e tratarem com ellas as ditas partes
para o dilo bi po, por virtude das ditas apresentações, os conflrma.r nos ditos beneficios, e os
prover dellos, e ,pelo assim sentir por serviço de Nosso Senhor, e bem da dila Sé e igreja do
dito bispado de S. Salvadol'. Pela presente vos dou commis ão e poder, pal'a que por mim,
e em meu nome, apresenteis por vossas cartas as ditas dignidadesbconl'glas, e beneUcios,
assim os de novo creados, como os que ao diante vagarem, aos quaes enoHcios apresentareis
aquetles cierigos, que \'ÓS o dito bi po por seus assignados nomear e declarar, e outro algum
não, porque eu conlio do dito bi po .nomeara a elles pessoas idoneas, e sufficientes, e taes, que
para o serviço da dita Sé, e ig;reja convêm, de que desencarregarn nisso minha consciencia,
e assim cvmu é obrigado. E por esta cncommendo muilo ao dito bispo, que faça assim, e
pelas vossas ditas cartas de apresentação c'Jnlirme os ditos beneliclOs, e os apresentados
nelles, e lhe pas e dellas suas cartas de confirmação, em fõrma, nas quaes fará expressa
mençào, rle como as confirmou, a mesma apresentação p<tra guarda, ccnfirmação, e conser
vaçao do direito da llIesma ordem, E isto se cumpl'irÁ assim, emquaotlJ eu houver por bem,
e não mandar o contrario, e haverâ ómente lu:;ar nos clel'i~os, que o dito bispo nomear aos
.beneficio, que estiverem no Brasil, porque, nomeando atguns clerigo , que estiverem neste
reino, serão pela me a da consclencía, pelos deputado della, como tenho ordenado. E os
r.leri~o ,que forem por vós apresentado ~o dito bi pn, p r sua nom açiiO confirmados, por
eBe na maneira acima declarada, terão, e haverão com os ditos benelilJios aquclles manti
mentos, e proe ,que tinhão os clerigos, qUI) delles forão ultimos e immediatos successores,
POI' provisões de el-rei meu senhor e avÔ, que santa glol'ia haja, e minhas, posto que os dilas
mantimentos fossem accrescenlados, e maiores, que os que as igrejas tinhão de sua primeira
fundaçàll e instituição. E assim- as fareis cumprir inteiramente. como nesta carta contêm, a
qllal por firmeza de.ln mandei passar por mim assignada, e sellada com o sello da dita ordem,
e em cada uma das tlitas çllrlas de apl'esinlação, que assim passardes, se trasladar:\ e~ta lDiqp~
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nomlnaç/lo de rua do Ouvidor, por ir morar em uma casa (hoje de n. tl.J) sita nella o ou
\Idor Francisco Berquó da Silveira (1), cuja propriedade foi comprada para residencia
dOI ouvidores.

Â rua da Quitanda, foi antigamente chamada rua da Quitanda do llfarilco, por ser
no lugar onde hoje li esquina da rua de S. Pedro a venda dos marisco; depois chamou-se
rua do oapitão A-latheu, de Freita,; rua do Suoú-,arará; e nos ultimos tempos
ficou sendo denominada rua àa Quitanda. A denominação de Sllcú-,arará, conta-se ter
a origem seguinte: e,tando enfermo um mercador por occasillo de um forti simo incom
modo hemorrhoidal, um cirurgillo inglez o foi visitar, e depois de ouvir a historia dos sof
frimentos do enfermo, . em lIenhuma ceremonia para o animar,no restabelecimento, disse,
ohl illo não ti nada, Sllcú-,arará: e sendo esta conversa presenciada por algumas pes oas,
dllhi em diante appellidárllo ao inglez, com a denominaçllo de Sucú.,arará, e a rua em que
morava o nome do Sucú-,arará. Em con equeneia de ser o termo indecente abreviarllo,
para se suppOr ser uma palavra iudigena,que exprimia o valor de Sucú-sarará.

A rua Nova do Ouvidor, era chamada Travessa do Ouvidor, endo em tempos remotos
a sua primitiva denominnçiio a de rua da. Flores.

A rua dos Ourives, é antiga, e nM nos consta ter tido outra denomiJiaçiio.
A rua on ladeira de João Homem, assim ('hamada, por nella morar o capítllo Jollo

Homem Pere ,abastado proprietario, e sobre quem se conta, que o conde da Cunha,
tendo mandaDO construir a ca a de armas da fortalezlI da Conceiçllo, foi a,sistir ao desem·
barque dos tijollos, e o vendo 3 janella de sua casa, em trlljos domesticos, o mandou
cbamur, e neste mesmo estado o obrigou a contar tijollos. Esla violcncia reprehensiva,
muito estrllnhada, no purticulnr, pelos homens sensato', foi caUSa da morte do capitllo
Jollo Homem; pois e tondo elle vestido de chambre, e com uma tôca de cassa com babados
na cabeça, neste mesmo estado contou tijollos nu Prainha para as obrns du 60nceiçllo. A
Prainhn, tombem era chamllda praia das Filrinhas, e já em tempos muito remotos, era
lugur de desembarque, e fazia pnlÍll commodn para a serventia publica, porque no livro
20 da Verean~a de 29 de Janei ro de 1794, se lê, que o senado mnndou pór em praça as tre.
pontes de madeiru, para despejo da cidnde, selldo uma na praia de D, Manoel, outra Da
praiu do Peixe. e a outra na praiu velhn das Farinhns,

Â rua do Callo,foi assim chamadu,por passar nella o encunamento de aguas,quevni pllrll
o cbafariz do largo do Puço. O que tem esta rua de notavel tI,que até o anno de 18lS7 che
gava á run detraz do Carmo, e hoje principia na Praça da Conslituiçllo, e vai acabar DO
largo do Pnço, por se ler rasglldo o ed.ficio,qlle se ligllva a capella imperial.

A rua da Calldelaria, é uma das antigu' do Rio de Janei 1'0, e tornou o nome da invo
caÇllo da Santíssima Virl(em da Candelaria, cujo templo edlfiráriio Antonio ~Iartins da
Palma. e sua mulber D. Leonor Gonçalves, nDturaes da Ilha da Palma, uma das Cana rias,
capiliio de uma náo (como refere Fr. Ago tinho de Santa ]\faria, na sua obra intitulada
Santuario Marianno, ediçllo de 1723), que nllvegou pnra Indias de He punha, e já com
muitos cabedues, e ua volta, quando vinha della .Ihe deu um temporal lao forte. e Ufo
grllnde, que ia dando com a sua náo em um rochedo. Vendo-se o capitllo Anlonio .Martins
d I Palma em tllo grande perigo. lembrado dos grande prodigios e maravilhas, que Deos
obrava pela Imagem de 0·50 Sellbora da Candeia ria, da sua ilha, como pela de
Tenerife. recorreu aos seus poderes. pedindo-lhe o eu favor, e patrocínio em perigo tllo
evidente, e que se delle o livras e, lhe promettia, que na primeira terra onde aportasse,
lhe edi!icnrill uma igreja du sua invoca~llo.

Perlllittio Deos (alcançando-lhe a misericordiosa Senhora, que queria por aquelle meio
favorecer til ilibem aos morndores do Rio de Janeiro). que o primeiro porto. 3 que chegou,
(oi o doi cidade de S. Seb:lstiiio, onde foi a un hahituçno, sem querer tratar mais de na
vegar. Assim, em cumpr-imento do seu voto, fundo •• , e dedicou a Senhora da Candelaria
aquella igreja. que depois se erigio em (lllrochia.

Á rua do ,lfercado. Salvador Corrêa de S3, tomou por al'oramenlo, a camara, os ter
renos, onde existia Ulll açougue, que formfio huje a rua do .'Iereado para f1l7er o paço, e
pezo do assucar, em 18 de Dezembro de 163/S, e ficou pagando 24~O réis de fôro, com·

para se por ella em lodo o lempo aber, como o fize.le , por minha cOl11missão, e poder na
maneira acima dila.

Dada na viHa derAlmeirim a 7 de FcvCI'('iro.-Franci co Taveira a fez no anno de osso
Senhor Jesus Christo de t576.-Lopo Nunes CamcHo a fez e crevcr.-EL-REt.

'fal foi o eslado eecl siastico durante o seu pl'imeil'll admini ll'ador, a quem o Ii~árão
mais as disputas, e o desejo de governar, que condllzil' os povos a perfeiçao chrislã.

(1) Vide o Tombamento do senado da camara do Rio de Janeiro.
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prehendendo hoje a área, onde estão'con truidas as C8SU de ns. .tlS li lSlS da dita rua, ai
da rua do Rosario de ns, 2 á 24, as da rua Direita de ns. 38 á 44 (i). Salvador Cnrrê!
de Sá, remio depois o fOro, dando acamara muuicipal a casa o. 48 da rua do Ouvidor.
Depois os seus herdeiros·fizerllo o trapiche, cbamndo do chlllde. fronteiro ao dito paco,
Em con.equencia de se preci ar de dinheiro p:lru as obras da 'forlilicacões eli'lenles, e de
outras que se prelendillo fazrr, foi lembrudn a conslruc~no de uUla fortllleza, na ilha de
nominada Lago, e entllo em 26 de Novembro de 1646, o governador Duarle COl'l'êa Vas
queanes, foi a CamUI'II, onde eS,lavuo reunidos, o clero. nobreza, c P"VO, e propOz a neces
sidade das dilas fortificaçõe ,e nesta occasillo assenláriio que se fizesse u fortaleza da Lage,
como propunba o governador, o qual disse, que havendo S 111. di posto a venda dos cbnos
da praia d'J cidade, para este fim, pedia que se mandasse pÕl' em pregões a venda dOI
referidos chãos.

Em camara foi.ordenado, que o escrivão procuras e outro a sento, que sobre o mesmo
objl'cto e \'eudu dos chllos da praia se havia feito, sobre proposlII do governador FranCisco
de Sonlo·1\I1I ior, e lom{lI'lIo o assenlo da venda dos chl1us, e mandilrl10 passar çdilaes no
dilo tl ia 26 de Novembro.

À forlaleza não se fez logo. e conforme os assentos'existentes no archivo do senado da

(I) Carta de confil'mação de \1\15 cMos ao governador Salvador CorJ'êa de Sá, que extrahi
mo de uma cópia Ui'ada do rigioa/.

D!Jm João, por g'raça de Deos, rei de PortuO'al e dos Al~al'\'es, d'aquem c d'alem mal' em
Afrl,ca ...mhol' de Guiué,e da C nquisla navegação comnwrcio de Etiopia, Al'abia, Persia,e da
Incha etc. Fa~ saber aos que esla minha carta du contirmaçiio du afol'amenlo virem que
p!lr ~arte de Salvadol' COI'I'(,a dp Sá e Benevides, morador n'l cidade de " Seba lião da ca
pitania do Ri~ ue Janeil'U, E-tado do Bra ii, me foi aprese~lauo uma c~lta de novo afora
mento de chaos para casas, da qual o tra lado é o egulnte: Os omOloe da amara desta
Cidade de S, Seba lião do Rio de Jan iro que er\'imos () pre enle unno por Sua Mageslade,
fazemos saber ao que a pl'U ente cal'la de novo ar'H'amento de chãos para casa virem que
em camara ante nó appareceu ol':ovel'llador deslaridadu alva(\or Corrêa d Sá e Benevides,
e por esse no foi dilo que elle tinha uma provi.ão de ua Mag lade, pcla qual fizera mercê
a sen pai Martim de Sá, 9ue Deo leIO em gloria, de lodo o chãos, que ha na froutada da
pl'aça,' da qual mel'cê ene não queria u ar, e largava o direito della a esla cumal'a para que
renelão o' dito chãos para alia com tal condição que elle oro iaes dn camara lhe dêm todo
o chão que ha do canto do paço de Ca ipar Dias delllesquita, em que elle mesmo direito cor
rendo, atG defrnnle d.as ca?a d~lle d,ilo govcrnaUI!r el'1 que de presenle mora, c com a
arguez!, que tl\er o dito chao atts a prula, para nos ditos dlUo fazer rasa de sobrado para

á,sua vII'enda com suas varandas por cima, e o mais qlle Ih . e:lil'er bem que pagaria de
fc:\ro em cada um anno do r1Ho chão â esla camur'a CIO « racll'orem I) (, que 111e parecer, e logo
por nós em confdrmidade lhe foi dadu . concedido o dilo chão com I) pé de que pagará em
cada um anno doze mil réls, o que e lhe concede vislo à de btencia que fez da dila mercê,
que Sua mage.slade fez a dilo sl'nhor Mal'lim de Sá, en pai, qlle 1)eo lem, e CJue disso se
lhe p.!'s e cal'la em fórma como consta do dilo pedilorio, despacho que e lá no hvro dos ac
cordãos desta camara por nós assi:madn, e feito em de eseis (10.1 laio de mil eis cenlos qua
renta e tres anno , p'Jr bem do qllal no,so despacho e concessão lhe mandamos pas ar a pre
sente carta de oovo aforamento em « facteorem lIdo dilos chãos,dos quse' pagara em cada um
a~no a esta camara doze mil réi em dinheiro de conlado mas cm OIesa e nas camaras pro
~1n1aS seguintes ao dia da obrigação de laes pagamentos 'pura logo as. im se carrej;arem em
livro sobre o dilo lI1("\Soul'eiro, e ficar ellc fOI'eiro livre da obrigação do tal pa amento p~r
aqueJle anno, com condição que não poderá vender, nem aliar us dilos chüo sem consenll
mento ~e-ta camara, e querendo fazel'lhe farà pl'illleiro J.)eiição dizendo que elle os quer
paSSar a fulano p:Il' lal prc'ço e com a condições origina...s quo pal'a i o lIie dêm licença
conveniente, e com a out01'l~a que no ca o se d r, entãn as podera lraspassal' ao novo per
tencor, com tanto que 'e receba delle nova carla desta camal'a para o el1'eito de semprll se
cO[j~ecer a pessoa, fi quem odilo fc:\ro se deve pedi!' com condição que em caso que em 010
lestla. delle, foreiro, o ditos chão e bemfeiloria se hajão de vender por justi9a tie tera aso
~redllasatl,sfação com esta camara a qual para a resposta de e as quer ou não será esperado
30 dias, c nao respondendo dentro ul'lIes,então e pode rã vender sem se pagar a esta camara
quarentena, com condição que elle f reiro será obrigado a fazer da banda élo mal' em lodo o
comprimento da testad.1 do dito chão lima mUl'alba de altura d dez palmos de pedra e cal e
de gros~ul'a ete nove palmo, e que por e-ta obra não pagará o dilo fc:\ro senão depois das casas
que se tizerUnl nos dilos chãos ... llverem coberta, com condição que cessando a elle fureiro
~e pagar o dito I'c:\ro por ll'es annosconlisi \COS pel'derà todo o direito quP no dilo aforamento
tl,ve~ para este con. elho, e posto l[Ue no ctesp()is queil'3 pagar li mÓ1'1l oO'erecendo-lhe todo o
direito nem pOI' isso seni levado alDda que o consclho receba os di los fóros, sal1'0 e expres a
~.enle I~e approuver releva-lo delles por er assim conforme o direito. com condição que os
ditos chaos não serão devididos nem padidos enll'e os herdeiros delle foreiro quando faUe-
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cumara do Rio de Janeil'o, que I'imos, consta, que em 16 de Marco de 1647, se dcrão os
primeil'os aforamenlos de chãos li que nos referimos,
. Largo do Rosario. Ânle' de 1700, o lugar que occupa a igreja do Rosario, era fóra da

cIdade; e o padre FI'. Agoslinho dc unI:! "a ria, hi ·toriando a fundllçlio do lemplo, conta
que os pretos cllplivos da cidade do Rio de Janeiro, lelldo na igreja da Sé uma capella,
onde lillhão collocudo a Imu"em da Sanli sima Virgem do Rosario e a sua confraria, para
festejarem com pompa:! Soberana Raillh.1 do Céos, selllirfoo que os padres os lralassem
com desprezo, e combillárilo enll'e si, fundarem uma Erlllidn, onde pndes em coI locar a
Imagem da SlInlÍ;simu Senhora do Rosllrie. Para isto, escolh~rão sitio, e o buscárão f6ra
da cidade, em um muito alegre campo, I.'tle fiCCt nas costas da cidade, pa1'a a porte da
occidente, e neUe assentárão erigil' a sua ermida, Dispostos e prepal'ados os materiaes,
mandárào lavraI' a primeira ped1'O, qtte havia de ser a fundamental daquelle santo
edificio: e preparada eUa. com muita perfeição, se bel u com tada a solemnidade, e
com o solemne rito, que dispoem a iflreja, e benta, se lt.. JU no $Cu olicene; o que le
fez no anno de 1700; e em breve t8111pO levantárão lima capella·llt6r tão magnifica, que
podia servil' á um sumptuosissimo templo.

De 17lS0 em diante ficou o lal'go do Rosario sendo o Rocio da cidade,- de 1719 pa sou

çamos lodosjuntos corrão a um3 Ó parte com ns bemr'iloria que liverem na fÓl'ma da orde
nação e com a sobredita condiçõP,',declaraçõe, obl'igações, lhe afOramos os ditos chãos, de
que lhe mandamo pa ar apre l'nte ~3rla n' te livro e lombo dos aforamentos desla camara
por nó' a 'ignada, de que se derão todus os Ira lado ao intllre:;santes com esla (loncertados
e selJaclo' com o ello que nesla mes erve. Jorge de ouza. escrivão dilUa a fez. a desoito de
Maio de mil sei cenlo c (\uarenta e trc ,e e dcclara que só elie governador podera a le\'an
tal' sobrados. obre cstes c Ião' ~1I1110 s br o,' do pc o do dilo Gaspnr Dia de Mesquila,porque
esta graçl.c lhe concede em recoll1p~nsa d quefcz a e tu camal'a da pro\izão que ão dos
dito' chão., e eu obreditll c"'rÍ\ãll da camara o escrevi, FI'uctuo'o PlIlheiro de Lemos, Se
ba.lião CJrr~a de F<lri,1. Joq:u F r...·ira Bulhão, Antonio Bcmardes da Costa, o qual tra lado
eu Jorge de Souza cscrivão d,l Cdrna,ra por 11.1 il\o~e tadl: ne ta dita cidade fiz trasladar da
propria a que me r porto, e OOCOITi. e Coocertei, subscrevi,e as ionei com o officlQl aqui as il'\
nudo,hoje de:ano\'e de Maiu de mil ·i cento, e quarenta e lresanno . Jorj!;e de ouza. Con
certad,) pOl' mim e,;crivão da cumam Fplipp(' de Campo. di,;o luroe de Souza, e eu Tlleo
dol'O da Co ta ele Souza tabe/Jião publico de notas por un .lal'\' tade que Ueo guarde nesta
cidade de Li boa e eu terl11 qu e le instrumento de ul11li\'l'O llonde estão lançádos all'\umas
(lscripturas. ob.criptas e a ,;ionada' p I' .Jurge do Souza escrivão da camara da cidade de S,
Seba-IIHo d Rio de Janeiro Ilz Ira ladar a que m relJllrt que me apre entou .José Antonio
Corrêa, pro::uradordo dito alvador COITaa de Sã e Benevides e a 'ignou de que o recebeu,
e vai concertado c mo labdili abaixo a.si::nado. em 1.1 boa. ete de .Iulho de mil ei centos e
quarenta e quall' anno. cunccl'lado por mim tab~llião Th 'odoro da Costa de Souza, João
Antonio C)('rêa. Concertado Luiz do r.outo. - P\Jdindo-Ole o dito Salvador COl'J"êa <le ã Jhe
mandasse passar carta d' onflrmação em f'Orma da dita ~ criptUI'u, e vi to por mim seu
requerimeuto e it qualidade do negocio,informa ão qu houve.e re po ta qu na materia
deu o procurador da minha fazenda, hei por b me me apraz de lhe fazer mercê de lhe con
fil'mar a dila p;;criptura d' Muramento, como em efTdto confirll1o c hei pur conlil'Olado na
fórma,c mnnl'ira n 113 d clarada, e com as rondiçOe de ']31'llçfie conlel)da nella_. ii qual
mando que se cumpra e gunrde inteiramente, a. im e da maueira que n~lIa e contem sem
duvida nem embar~,) algum deque Ihc mallrlei passai' esta minlla carta de confirmação por
mim assignada e ellarJa com o ello Jwndente (Ie minha 'uane \larin, a qual .e~á re::Urada
nos livl'os do meu coo elh ultramarmo ela dala della a quatro 1\IHe., primeiro cguinles, e
nos de minha fazenda da dita apilania,aoutle s lilnção a semelbant' .de que omciae a
que tocar pa saráõ nas certidões na co ta. dila, on lando de omo pagou o 110\'0 direito
em mioha chancelloria se o de rI' cunrormp no I'('gimenlo dado ne la cidade de LLboa aos
desanove dias elo mpz de .Iulllo. Bortl1olomeu de Ai'aujoa fcz no anno do Naseim nto de Nosso
Senhor Jesu -Christo de mil seiscenlo e quarcnl{l e qunlr(T, R cu o secretario Alfon,o de
Bal'ro. Caminlln n fi7. esel'eVer, EI.-nEI- O lJlarquez de :\lonla1víio, - C1l'la ele confirmação
de afôram nl flue a camara da idade de S. Scba lião do Rio de .lane:l'o fez a Salvador
COl'rêa de Sá f) lJone\'id de un ohiio pam CH a qu~ eslãl) d canto do paço de Ga par
Dias de Mesquita, até derl'onte das ca a. elo dilO Snlvac10r COI'I'ên rom filI'O de doze mil réis
ada anno, e com as mais condições nella declal'adns, pal'a Vossa Mageslade ver, por despa

cho do cou elho ulll'omal'ino de de a ei d .lulho de mil. ei cento qum'f'nla e quall'o,regis
trada nos livros do CIJl1selho ultramarino a rolha de. asei. Caminha, João Cabral. Pagou
qualro ~entos réi ,\'inte e tl'ez de hllho de mil sei' rento qual'enta e qualro anno , e aos
omciaes com mil centu e dez réi.;. 1I1i!o\uel Maldonado, Rc~i trada na chancellaria ,I folhas tre
seotas e trinla. lanoal Godinho da SIlva. Afolhas trezentas e quatro, do livro primeiro dos
direitos novos Iicão carregadas quatro ~enlos rpi desta merc~. Lisbo v'nle c.ll" de Julho
da milsels centos e quarenta e qualro. João Pinto, Henrique Correa da 511\'a. Regislre-s\!,

36 .
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a ser chamado, Cam,po de No sa enhol'Q do Rosario; e Largo dc, li desde 1801 até 1 40,
em razilo de estar a igreja servindo de Sé cathcdral do Rio de Janeiro, e de ta época para
cá, ficou com a dcnominaçiio de Largo do Rosario.

Este largo niio conserl'a actualmente a mesllla área, que te\'e, quando o senildo da
camara o demarcou para Rocio da cidade. a historia d Tombamento se le, que de uma
certidão de vistoria eutre partes, D, Allna :\lathildes da Costa Vianna, c o procurador do
senado da camara, existente 110 archivo, passada em lJ de Setembro de "1785, (Jelo escrivão
do senado Andrc1\larLins de Bl'ito, eürahidll da cópia do livro 7U de aforilmenLos a n.
129, livro que foi queimado 110 incendio de 17lJO, e vê que li os 22 de Dezembro de 170iS, o
senado daquclle tempo demarcou o Rocio da cidade, segundo havia deliberlldo no anno
unterior, denLro do limite e I'argem da cidade até ahi desiguudos ell1ll1uito maior e regular
extensilo, com o nome de Campo da oidade. EsLa demal'l;i,çáo foi feita do seguinte 1II0do:
do canto da rua do Ouvidor. enLuo chamada do padre Pect!'o Domem da Cosia. esquina
da roa da Va\lu, e fez ponto "partida, e, e delllurcurllo 103 hraças de C01llprimento pela
dita rua da Valia, que então e chamava rua (rollleim a igreja do Rosario, até a esquina
da rua da Alfandegll; e 00 de largo ate a direcção ria rua do Fogo.

Assim pois todas ns casas edificadas eutre a rua do Oulidor. parLe do largo deS. Fran
cisco de Paula, travessa do Rosario, rua do Hospicio, e rua da "alia, a excepçiio da igreja
do Rosario, forão conS!1'Uidas cm parle do Rodo dn cidade, por successil'os aforamenlos
ao sellado da camora desd.e o anilo de 1705.

O Becco do Rosario, foi em tempos passados, conhecido sob a denominaçlio de Ilharga
da Sé. e uuda lem de particular que mereça .er ·ommemorado.

Lal'go de S. Francisco de Pattla, antigamente chnlUado Pl'aça 1'001 claSé Nova, depois
que foi demarcado em 1742, quo se lançáriio os alicerces pam a Sé Nova, cujo edifieio niio
se levando u elreito, foi eOI1\ ertido o... que eslava feito, no qu hoje exiSL , com a denomi
nação de Escola ln.ititOl'.

Chama-se a rstll praça Largo de S. Fralll'isco de Paula, em respeito ao Lemplo do glo
rioso Santu S. Fruncisco de Paula. que nolle se \'eneru, elido COI1 truida a primeira ermida
110 dia 4 de Abril de 17iS7. e conl'!uida 110 mclllo allno.e collucadllll Imagelll do Bema\en
LUrado S, FrcncilOCo, IIU dia 29 de Dezembro. A ermida. n~o sendo digila do "::llItO, e nem
do fervor religioso dos Irmãos de S. Francisco de Paula,o bispo iII 'ti uidur D. FI', Alltonio
do Desterro, e seu irmão, derão terreno para um no\'o telll\110, o que teve lugar com o lan
çamento da primeira pedra, n dia I> do Jaueirn de 1i59. com touus as solemnidades do
rito romano, assistindo o bispo il1 tiLuidor 1). FI'. Alltollio do Oesterro o gOl'ernador in
terino José Antoilio Freire de Andrade. e toda> a!' pc' oa, bem ('ousideradas do cid Ide do
Rio de Janeiro. Em presença pai do templo,roi o largo que lhe fica em frellte dellomillado
de S, Fl'ancisco de Paula, o qUlll está Lodo cm pnrte do antigo cllmpo da cidade, e mesmo
correspondo á uma porção equiv,i1l'nte á UIII quarto do SWI área. do antigo Bacio !lu cidnde,
ou campo de osso Senhora do Rosario, demarcndo m 1705,lIla que tendu sido /lforodo
depois disso a diversos, entre o' <luaes roi um a Irnlandnue do Rosario,nn parte ue que se
trala, foi por ella cedida para o largo, que hoje se cOllhece, desde o alluo de 1742. enl qne
se alinhou, e rcgularisou-se plll'a a edili~açno da nova Sé.

Á rua da Carioca, anLigllmellle chumada rua do Piolho, I'oi mandada lIbl'ir pelo vice
rri D. Antonio Alvllr's dij Cunhn (conde da Cunhll) pelos IIl1nos de 16\17 ii 1698, prinri-

f iando do largo dll Cariora á terminar na 11Igoa da Senline\la. E ta rua IUO sl'guia cm
inha recta porque dobrava encoslada ao OIorru ue SanLo Antonio, por ollde está hoje o

berco do Piolho (alcunha de um anLigo morador) e seguia tortuo n. III 'u"'cito vendo o
defeilo do rU/l,cedeu parle da sua chacllra,parasealillbara mesma,e e"uircolU ella. Em
18iS2 e lhe mudou a denominação de rua do Piolho para o de 1'1/0 da Carioca. .

Ruado Conde. E ta lua que foi a conlinunção d ii rua do Piolho, recebeu o nome que
ainda conserva em memori:l do conde da Cunha que 11 lIIundou alinhar.

Rua do Conde da Ciclade Nooa. E-ta rua foi abel'liI por ordem da cnmara cm 20 de
Agosto de 17n~ prillcipianuo árinla ria rua No"a de S. Lourenço, hoje rua dos luvalid/ls,
em continulIção a "ua UO conde dn Cunha.

Á rua da A.ssembléa é muito lu,liga, e foi cm tempos remoto: challl/lda rua do lladre
Benlo Cardoso, e ao depoi em con equelll'ÍlI do edificio da MUI'a lJue lhe fico enl rrente,
entre o polacio ilnperial. ell igrejn de S. Josr, lieou por is,o denOlnilla,!., rua dn CaMII.
Este rlliflcio da 1'1Idêa ,'elha serve hoje de paço du lI>scmblCII geral legislotivn,e por is o
em 1859 se lhe mudou o nome para o de rua, da Assembllia, cOll1llue hoje é conb.cida.

O largo do Paço, untiganlCnte era ehumailo lugar do terreiro do Polé-praça ou largo
do Carmo, e no nllno de 1743 mudou- e-lhe o nOllle para le1'reil'O do Paço, e ultima
mellte ficou senuo conhecido com a denolllÍllaçiio de largo do Paço. Em 26 de FOlereiro
~e 1194 o senado mandou pOr em praça o concerto da calçada do largo do C:II'mo,e frente
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do palacio até o nOlo chafariz que e e tava fazendo,por se ter levantado para a factura
do cano do dito chafariz.

À rua do S José aló 1Slí6 linha duas denominações: desde o mal' até a rua dos Ou
rives chanlal'a-se rua de S. José, cm 3lleLlçllo ao templo da illlocaçllo do Santo 1'alrial'cha
S. ~osé, que lhe fica «L1asi fronleiro a embocadura; e da igrejn do 1'arto,80 largo da
Ca1'1 OC3, dUlnlara-se rI/a do Parto, porém o scnado da camara,para lil'ar diJliculdades.
mandou ql1c toda ella fos c d1Dmada rua de S. José.

A rI/a da Ajuda c ullla das Il1l1is anligas da cidade do Rio de Jnneiro log\l depois da
fundaçl10 da Cidade, sendo denominada rua de Tossa enhora da Conceição da Ajuda,em
atlenção ? .errnida que alli se fundou anles deltiOO, da iUI'ocaç30 da Sanlis ima Virgem
da Coucelçno da Ajuda. EIII 1722 era a rua da Ajuda exlra-muros dn cidade, como se vê
do lc;lnmenlo do padre Gonçalo Alies de A.zeledo,feilo no dia 10 de Abril de 1722,que
vem copiado no liv. 10 dtl dtfunlos da nnliga Sé a p-'g. 210, no qual declara possuir duas
1Il0radns de C-I>3S l'õm dos Uluro dn cidade, na rua que vai pnra r 05;;n Senhora da Ajuda
ns mais contigun, com o seu quintul até o pé do oUleiro du fortaleza deS. Sebastião. que
pUltellJ 1101' uma banda COIll casas que forao do defunlo pad rc Lucas de Souzu, o da
OUlrll,COIU casas do capitão Manucl Cardoso de Azevedo, as quaes houl'e por compra que
fez II Manoel Ferreiru ÚlI Sill'a, já defunto, .

A 1'l,a dos lJarbonos, anligamcnte era conhecida pelo nome de caminho dos arcos da
Car~oca, tendo no seu priucipio a ermida de . S. da Couceiçiio úa A.juda que se de
mollo para mais adiante o fundnr o conl'enlo do mesmo nome, c ficou sendo cha
mada dos BarboDo' desde 1742, lempo em que os mis ionarios Burbadinhos se reco
Ihêrao para o p<qucno 1I0spicio e capelia,quese lUuDdou construir pura residencia dellrs.
ESlando os mi sionurills recolhido nll ermidu de N. S. lia Conceição dtl Ajuda, TUDdadll
por Francisco de Seixns 'Fr(\nça.por falla de aClllltmoda~üo o e maudal'1ío tomar,pOI' ordem
de 23 de OUlubro de 1739, e pagar lrcs morada de Colsas lerreas viziuhas ao Hospicio de
Jorusalelll, c edificaI' outro pequeno e humilde, para (\ residettcia do' missionarios Bar
blldinhos. Contou-uo: o conselheiro Aulonio de i\lenezes Yasconcellos do Drull1ll1ond,que
sendo seu uvO senhor e po uidol' da maior p,lrlc dos lerrenos da rua dos Barbonos que
se tOll1ariio, para e erigir o hospicio de ses frades. c nilo e uchando bem com o governador,
este lhe offerecelJ pelos dilos terrenos uma quanlia insignificante. Nilo e podendo re.;islir
II ordem regin, cedeu do seu direilo,e propôz a fuzenda reul uma acç1l0, de lesão enorme;
nHIS r" lIecendo autes -de coucluida a demanda.o filho nfio coutinuou j porém depois que a
cOrte porlugueziI se Iransferi para o Rio deJuneico, 'eu pni enteudendo nilo haver prescrip
Ção de direilo, rOl'h'eu II que:lão,e lel'e senlençll contra. dada pelo juiz da <;"01'011 Amorim,
rundando-se ell1 achur prescripta a acçll0. O chanceller Thomaz Antoll io I'endo o autos em
particula,r. acho,u t~av \' I'azúo no plei~o'por parte do. SI'. Drullll~l~lId, p.ol'ém dis~e ,ter
1'lIe pordldo o dll'ello j e que pelo tll'eJulzo qu' soffl'la a ua fanllha pedisse ao prlllclpe
regento uma indelllnisllçiio hOllorilica, ao qno nilo annuio o 1'. Orurnmond,por enlender
que nem presrreve e ncm porde o direito aguel\e que tem a sua acç1l0 iutentada. com cita
çao,e julgnndo que n~o del'ia fazer mais queslão por sernclhanleobjecto,e tirou tudo nisto.

A"ua da Guarda Velha, era chamada em uutro tempo rua do Bobadella, por ser aherta
DO lelnpo de' o ~ol'ernador; os lerrono por onu alraves a esta rua fazi/lo parle da anliga
lagOa que ahi oxistia, denominada LagOa de Saulo Antonio. que o ena do cla camara aforou
it diversas pessoas,com o fim deserem aterrados os lugares,e melhorados para a edificnçlIo.
(endo a froute para a rua da Ajuda.

A rua do Proposilo, chamava-so Becoo do Bobadella, e nada tem de particular que
mere~a I'evil'rr a memoria.

O Becco elo Caynl, não tinha nomo que o dislingui e; em 1840 deu-se-lhe esta deno
minaçãO em honra ao sabio José da Silva Lisboa, vis 'onde de Cayrú, por babitar no predio
da rua da Ajuda. que faz esquina e p:ll'te laloral do becco. .

O Becco de 111anoel de ('al'oalho, lomou este nome u s<le que se abno, por pertencel'em
os terrenos dc todo esse lado impar ou esql!erdo, ao individuo desse nome, que foi o pri
meiro possuidur, e primeiro foreiro.

A "ua de JIata-Caoallos. antigamente era um trilho _qu~ dava p~ssagem ?O Dcst,erro
pam a L:lgOa da Sentillella, sendo esses lugares lao lamosos a prodUZir uOlave:s alolClros,
que dilftt'ultando o trllllsito dos unill1!Il's os flltigava a t'll ponlo, que alguns morrillO ato
lados Pura ser distinguido e se caminho dos outros, pozel'ilO-lh? o nome, qne ainda eon
se~va,de Mnta·cavallo', Com o corroI' dos anllos farão-se construllldo alguma ca as, com
grandes inlerval\os. e só com a chegada da certe portugueza, foi que se melhorou á torna-lo
ao eSlado em que boje o vemos.

A rua de Santa Thore:ra. A priMa do convento de Santa Thereza, talvez pelo isola·
mento do seu convento, muito distante do povoado, requereu a camara municipal pari



- 284. -

abrir uma rua, que principiasse na ladeira, e acompanhas e a ba e da m~nlanba. e ,fOSIO
sahir aonde convie 0, e a camara em 8 de Outubro de 1794, concedeu a Ilcellça pedida, e
foi clla abcrta logo, com a curva que tcm, por ir dar n prolongamento do morro, e cha-
gado abi, muda de direcção, e "ai sabir na rua da Lapa. ,

A rlla dos Jllvallidos, antigamente rua nova elo Lourenço, foi mandada abl'lr em 1791
pelo vire-rei conde de Rezende,e I] ue nello IIlllnJou construi r um:1 casu com ~spoçoso te~reno,

llura o fim de abrigar os ~oldado~ invaltidos. O SI', ~. !01l0 VI: de glo\'losa memo!'IiI, fez
della presente ao seu ml'dlco particular Dr. ,\Innocl Vieira da tll'a, banIo de Alvaluserez
Ultimamente passou es a ca a com a ('hacara ao dominio e po~,e do morqucz de Valeuça.
onde morou, até que i'alleceu, pos<ando depois ao seus herdeiro.

A l'Ua do Rezende, foi IlHIlHlada abril' (lelo coude de Rezende, e para se lhe honrar a
memoria, deu·se-Ihe o seu' nome.

Á rua do Lavradio, foi mandada abril' pelo "ice-rri marquez de Lavradio ~o anno de
1711, eutre a de i\lata·cavullos. e o campo da LUlllpado a ou do Ciganos; e fOI em allen.
Çllo aos serviços, que esle vil'e-rei fez, que esta ruu tomou o seu nome.

A rua do Aqueducto da Cariooa, autigamente chullIuda rua dos cano da Carioca, l)rin·
eipia no alto do morro de Santa Thereza, no lugar em que faz juucÇllo a ladeira com a rua
do Senado, e segue em uma grande exten Uo até o lIIai de Agua tio Silvestre, uo grande
sacco do Corcovado,

O largo do Guimarães,foi fOl'mado e11l18119,pelo espuço cornprehendido eut"e o onl~ontro
das ruas de D. Luizo Velho de Castro, )lau6, e do Aqueduclo da Carioco, c 8 eusla da
chocara de Jono Joaquim Marque de Castro, foreira II camara em 1~280 I'éis,

A rua de iJlauá, foi aberla em 18117, alrav<!z dos terrenos da chocara de J040 Joaquim
l\1arq nos de Castro.

A rua Petl-oj)olis. foi uberta do lado direito II custa de terl'tJl1os da chacha,'a de Jofto
Joaquim ~Iurques de Caslro; e o esquerdo ou impar a cu ta de lerrenos,que J080 Carlos
Palharescomprou, como livres, mas que estllo dentro da sesmaria da camara municipal.

A ma da La.pa. Os lerrenos desde a Lapa, alé o l'ociuLJo da Gloria, pel'lencérão
ao coronel José Uenlo, que paSSOI\ á sells berd~ÍlOs, sendo UIll dclles O. LlIiza, clljo
nome se põz a rlla que alli exisle. Sl'ns hCl'deit'os "end~rão a diversos a maior parte
desles lerrenos, e como comprehendia uma grallde eXlensão, ainda hoje possuem uma
boa área (1.).

A rua velha do Castro, principia ua ma de Mata·ca allos ('nl1'c as I'uas de Monle
Aleí(re, e do Silva :\Ialloel, e segue em diversa direc 'ÕI'S alé o largo do GlIimarllp.s,
é ella a anliga slIb-c\iI'isão da chacara dc João Joaquim \Iarqllp.s ele (;a5tro, endo o
SCl1 lado par, fundos·da chacaras e c.1sas da rua do Silva :\Iauoel, e a pane que I'l' la
qllnsi no allo,pertence a dl8cllI'a do Cusu'o, O lado par,é cm pane divisa dos terrenos
de Frallcisco José Fialho, e cm partc está cm lerrcnos,que forão no ;\)arqucs de CastrO.

II pmia do Botarogo. O nomc de Bolaro,qo dado a este bairl'o da cidade do Rio
de Janeiro, é allriLJuido a UI11 individuo que alli rcsidio,inlilulado Fuão Bolafogo : uns
d'izcm ser natural dc Minas-Gera/ls, c Olllros, CI' portuguez_ ão tendo nós certeza
de outras particularidades, limitamo-nos a a s«:'verar, que a origem vêm do appellido
de 11m individuo.

Era esse bairro uma fazenda pel'lencenle a F. Botafogo, cuja familia depois pa sou se

(t) Ocoronel José Bento era eomlllalldante du uni regimeuto de lllilicias, no tempo doconde
de Rezende homem soberJ)o, e insolente: estando formado em um dia de parada no lar/1;o do
Paço, não obstante ser o coronel J05é Bento homem riquíssimo, e muí con iderado por sua
família, em uma evolução que mandou fazer,não agradando ao conde, esle ordenou, gritando
da janella do palacio ao filho D. Luiz, que fos e tomar a espada no foronel .Ios€: Bento; e se
approximando o mancebo ao briuso coronel, /1;I'itou o conde- 'I'. .lo-e Beoto entregue a espada
a men fllho, pois Vm. não sabe mandar rcgimento,-O corunel.Jo'ê llento, olhando para (l

conde, com olhos de indiA'nação, melleu a e paLia entre a cóxn, c o urção da clla, e a partio
em dous pedaço, e os atirou ao chão; \'irou as cosIas, e e retirou para sua casa na Gloria,
donde não sahlo, emquanto o conde de Rezendu e'te\"e no Rio de Janeiro; e iii rom ii saude
deteriorada, pouco tempo vivou, tlepoi que o cunde (' retiruu )Jal a l'ul'lugal.

Oconde de Rezende empregou todos os meios de perder ao cOl'onel José Bento, mandando
proces.a-Io por erime de IOsuborLlinação, não se lhe achou culpa, e nem falta de I'espeilo oe
vice-rei. Se o conde mandava queixas para Lisboa contra elle l José Benlo mandaya dinbeiro
para as nullificar; e assim nem solfreu a alfI-onta, e nem o conae de Rezende se pOde vingar,
como havia promettido.
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para Minas, e donde. de cende FI'. Thomé da Madre Oeos Coutinho Botafogo, famo o
pl'égador, e provincial que fai do carmo. o qual por de gostos que teve se <l~s

fradon.
A praia do lJota{ogo, conforme a dl'screl'e o historiador do Tombampnto do senado

da cama!'a, começa no mOITa da fliuva (l), e vai lerlllinar na fortale~a da Praia
flermelha, junto ao grande penedo denomiua([o Urca, que, com o morro da
Viuva, formão a gargan la da enseada ou bacia, que se ob el'va no bairro do Uo
lafogo.

Antigamente a praia do BOlafolto (que é ciIT.ular) lerminal'a poueo adianle da rua
da Copacabana, jllnlll ao mOITO do Jlathia5, porque dahi alé ao caminho da Arí
nhaga. hoje nta do Hospício de Pedro 11, em fechada ati ,'mbaraçada pela grande
pedreira do morro do ~lalhias, qu,~ não dava tran. ilO. Denominava-se ('llIão a porção
da praia qlle ml'deia enlre a I lia do llo pido dc Pedro II r a forlaleza, praia de
Sa11la Cecilia, e IIllimamcntp. Praia Vermelha. Esla ultima denominação era impro
pria; porqllilnto o qne ~empre s rccOllheeeu como Praia Ve1'melha, era a cO.la
bra\'a, que serve de praia a forlall'za. c (:uja arêa dt' CÔt' \'crlllelha, lhe deli em tempos
primilh'os essa denominação, porq'le é .:onhecida alé boje.

AClnalml'Ule, porém, qn'~ toda a praia do Botdfugo otr"rece lran ito de carruagens,
de,;dc o morro da Viuva alé a fOl'lalC'Za, cessou a necessidade de se de Igual' es. a praia
com dou differenles nome., e por i. so o senado a l'ecônhece cm sua totalidade sob o
nome generico ele pra ia do lJota{ogo. O terrenos, bem que pel'tenção a diver os,
'ão forpiros ao senado da camaril.

A rua dc S. Clcmcnte, as 'im r.hamada, pp.la invocação da capella de S. Clemente,
que exi. te na chacara n. 1.10, do Dr. [,'ranci co Luiz da Sill'a filho, que a houve de
sua mulher O. arolina Maria do Sanlo Sill'a, começa lia praia do I:lolafogo. e vai
terminal' no lugar denominado Piaçaba, perlo da lagOa, onde eOl\1eção os terrenos
do dominlo da fazenda nacional.

O hi 101'iador do Tomham IItO, confes a, que sc ignorava ao certo, em que época
foi abl'rla a rua de S. Cleml'nle; mas sabe-sI', quc no lempo do penultimo vice-rei,
desejando-sp. ler uma communicação para a lagOa de Rodrigo de Freitas, mai raeit,
por ser a qlte existia en Ião, llue era em parte a que hoje chamão Ttw. do lJerquó,
caminho da Lagoa, obte\'p. o mencionado I'ice-l'ei, dos herdeiros da chacal'a de .'. Cl~

mentr, lran formarem cm \ ia publica, o eu caminho particular, por onde hião de
Hegl', para a sua ca a, e eapella cle ~. Cleml'llle.

A chllcara ele S. Ch~ml)tllC, por cujos terrenos alravessa a rua do mesmo nom ,
antigamente comprehendia a area dt' t l'I'eno', entre as duas serras quI' formão o valle,
qn'l communica O Iiltoral da praia do Bolafogo, com a lagOa de l\lJdrigo de Frelta .
:Sua te lada principiava no mal', dil bacia do BOlafogo, onde eomeçal'ão os lI:rrenos ri
beiro. ,cujos Iilllil'5 ponco mais ou menos era na rua de Olinrla, c (leio rio do Uerquó
até ao morro do l\1alhia . O fundo da cha(:ara lIia inteslal' com as lerras de Hodrigo
de Freilas, que hoje pCl'lcncem li nação. sendo os limiles dos lado ,as cri tas rias dua
serras, que formão o valle,para a banda d norte, limitando·se com lel'l'as de S. Benlo,
e onlras foreiras, das Larangeiras, e pelo sul, com lerras rio foreiros lia Copllcaoana.
Refl're o Ilistoriador do Tomhamento, qUt', em cons\'quencia do incendio do al'chil'o
do senado, elll 1790, não pódtl sabl'r com eerteza, quem forão os primitivo dono
desses lel'l'('nos, II que alIenas, rlOr in(onnllçÕI!S, conheceu, que em 1685, perlf'I\(:êr~o

\'lIes ao Dr. Clemente ~Iurlins de Maltos, vigario geral que fui do bispado do IIio de
Janeiro, e o que inslitllio a capella de S. Gll'menle, in\ocação do sell 110:nc, quI' ainda
existe, junto ao predio da chacara n. 110 C.

(I) O" monges Benediclino' possuem dous t l'I'enos em B'lLarogo. um lienominado Pedreira,
ou morro da iuva, que lhe roi concedido p I' carla de aror..m~nlo pJssãda a 29 d.: Dez 'n:bl"1
de 1618,á tirarem as pedras nece 'sal'Ías para as c~ .ra do 111 sleiro; outro,que comprarão a 2"2
de No\'embro de 1681, a Miguel da Silva, casado, com urna liIIJa de J ão Rodrigues, que o
houve por compra a João Fagundes, e lambem e te de SaLvador Correa de Sá. E te LelTano
principia ao lado da chacara das irmãs de caridade, e vem alé intestar com os da chacara que
foi de Manoel Guedes Pinlo, com frente até o caminho Velho.
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Conta·sp., glle o DI'. Clemente lallins dr altos, fOI'mára-se em leis antes de adop·
tal' O ~stado . acerdotal, e Qne tellllo sotfl'ido perseguições do Santo Olficio, por crime'
implltado' contra a religião, para ~e ~ullll'ahir a acção m~lefica c11!.juelle tl'illnna\
de iniquidades e horrores, fu~ira para Homa, e alli se ord nára, e pelo qne se.ndu
perdoado pelo papa, VOllOU para o Rio de Janeiro, ond foi nomeado vigario
geral.

Sollre o trrrenos desta grande chacara, e Ião hoje allel'la~ a. I'uas: pl'imeit'a, de •
ClenlPnl!'; segunda. do Berqnó; lerc ira, de S. Joaquim; qllal'la, ela Copacallana, em
parir.; qllinla, de n. l\farianna; s~xta, da Sorocaba; selima, de S, João; oilava, da
Real Grandeza; nona, elas Palmeiras; dccima, da iUalri7.: dr'cima primeira. ele Todo'
os Santos; dl~cima segunda, do Uelfil11; decima lel'l:eira, do Gnimarãl' ; decillla quarta,
de D. l\Iarcianna ; decilllil quinta,de Santa lzahpl; decima sl'xla, do Olireira; d~ciU1a I

selima, do FI!rnilndes; decima oilal'a, traves a do ~Iarque . t1edma nona, travessa do
Leandro; vigp ima, traI e a do Pegado.

A priuwira de nll'mllração, qlle houve Ilil chacara de " Clemente, feita em 1675
pelo Dr. Clenll'nle :Uarlins de iHlllo , foi todo o IrlTeno qlle ficava cio lado esquerdo,
011 impar da rua do Bcrquó, para as vertenles da serra da CopacahalJa, i,to é, as t'llTas
que hoje prrlenccm a José Fernandp5 Guimarães, cI~milerio cip S. João Bapli la, e
outros fOl'lliros daquelle ladu, a excepção dos foreiros da ..ua do Berquó, Qlle são eles
I embrações da fazenda da Olaria.

Fall~cendo õ DI', Clemenle ~larlins de i\Ialto', depois do anuo de 1702, passou todo
o reslanle da propriedad,~,isIU P,o qlle ficava do lad" par da ma do Bl!I'quó,as vel'll!(lles
das Larangeiras, pa ..a o pOlll:r de Pedro l~ernan,llls Ikaga, ca ad" com D, Barhora COI'·
rêa Xavier, os Quaes tiverão diversos filhos; e foi por e.les que se dividio a chacara
de S. Clemente. Assim é Que todo o lado impar da rlla ele S. Glcmelllr, )lara a .. ua do
Berquó, porção, que formou depois 11 fazl'nda da Olada, foi I'elldida a Francisco de
Araujo Pereira, e pOl' morte deste, passou ao conde dos Arcos, cujos filltOS e herdeiros
lendêrão ii Joaquim ~larques BapLista de Leão.

A rua do Berquó, assim challuda, depois que 1lf'lla morou o ouvido.. da coma ..ca
Franci co Brrquó da 'ill'eira, pl'inr,ipia na ma da Capocahana, e finda na da neal Gran
deza. E' a ..na do B ..quó a mai antiga do hairro dl1 S. Clrmrnle, porqu \'ra o unico
caminho, que commnnicava a p..aia do Bolafogo,colll ii lal!ôa de l~odl'igo de Freitas, e
po.. isso se chamava alr. o meiado do seculo passado Caminho da Lugda, e compçava
na rua do Bolilfogo, j1llltO ao m'lITO do 'latidas, seguia rm liuha recla, dividindo as
te ....as, Que hoje são de José Fernandes Gnilllal'iílls, das da dlacara on fazenda da Olal'la
lIe Francisco de ArauJO Pereira, ati! ao Ingar onde hoje está O c~ll1iterio de S. João
Baplista, e dahi em diante tomava, O que hoje lem, alé lllllrar no morro chall1ado
/Jerquó, seguindo pela incosla deste, até o lu~ar da Piaçaba, 110 começo da LagOa.
Depois que se ahrlo a rua de S, clem nle, foi esta rua fil:i\ll(lo <Ibanllouatla, (~ por isso
não só lhe mndárão a sua dil'ecção do principio, como lU smo a inulillsárão, da rua
da B"al Grandt'za em diante,

:\ rua do Berquó é Ioda foreim ao senado da camar", por'llle se acha abena
rOl terrenoS da chacara de S. Clemente, qne el'a foreira, e paga I'a 2:tP560 an
nllaes.

A rua da Copacabana, chamava-se antigamenle pl'aia do Saco-penanapáo. é Ii
milada pelo morro da l3abylonia. e o onteÍl'o de I OS8a Senhora da Co"al:ahana. Alltuns
considel'avão-na dividida em dnas praia~, uma chamada do Leme da Copacabllna,
pl·oprial11enlp. dita, ,endo no entanto a praia uma só, como refere o historiaclor do Tom
bamenlü do senado da camara.

Nesta praia allrirão-se (tons caminhos, vindos do lado de S. Clemente; e um vindo
da praia do Barpoador 011 fazenda de Rodrigo de Freitas.

O primr.iro r,amiliho é o do LplI1r, qne é a conllnuação da rua da Copacallana, O
segundo, foi aherto ha pouco lempo, em terreno~ ti José ~lartil1s Barroso, Qne é a con
lil1lhlÇãO da rna da neal GI'andeza. O ter('ei ..o é a travessa da Praia Ifunda, qne corta
pela fazeuda da Copacallana, hoje do Fialho, para cOllllllunical' as praias da Copacabaua
e do Arpoador.
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l"Jova deam....caeão do Rio (te .Janeil·o mandada faze."
.)a.'a ,·eguia.' a cob.·an~a da (teciJua lu·bana.

i'ião IPndo lermo de ':omparal;ão o~ limi II s da ciclarle do l1io de Jnariro; de 1808,
com os aCluaes, no dirisimos ao honp '10 administrador da recebedoria do municipio
ncnlro, e lhe pedimos nos escilll'ccessc á re peito da' novas dcmarcações, e logo depoi~

da nosslI cxigencill, rec'belllo', além dos doclIlllcnlos officiaes, quc em nota tl'anscre
vrlllOS, a noticia se~nintl':

lllm. Sr. Dr. Alello Nomes. - Em sDlisfação á exisencia de V. S. tenho a honra
d lhe pnfiar as inclusas copias:

i" Do omcio da camara lIlunicipal, de '26 de Janeiro de 1831, commllnicanclo ao
governo a fixação dos Iilllit s na cidade do l\io de Janeiro, para o lançamento da de
cima III bana (I).

2" Da portal ia do ministro da fazenda, dc 24 de Janeiro de 1838, approvando a

IIIm. e Exm. r.-Á Comara Municip,J1 dest., CÔrte. cm observancio da portaria que
em dato de dese ete de •'overubro pro~irno pil.sado, lhe fOra dirigida pela secretaria de
Estado dos negocias da fuzenda, e m que S. 1\1. o Ilnperador loi ervido orde
nar-lhe. que procedendo á demarcação do limites, e de i"naçilo dos lugares nota veis,
para se c·taueleeer a rollecta da decillla dos predios. na fórma do art. 4" do carta
de lei de vinte sete de AgO:lo ultimo, rellletlsse no Lhesouro nacional o copias de tuc.
delllarcoçõe' e de ignllçõrs, levo ao conhecimento de V. Ex .• qne tendo procedido com
acurado zêlo nesta diligenrill. e allendendo 00 augmenlo progres il'o que tem tido a
cidade de de 1lS de Outubro de 1808, ('poca em que pela cllmara translIcLas se
demarcoriio o' limite della, por UIl1 extremo com o rio da Larangfiras, e pnr
outro rom o rio Comprido i 1'1' olveu que egundo o e Lado acLual da rou as, fi·
quem prc enlemellte endo limites 1'0 oOleis. pura dentro delles ler lugar o lançamento,
lila decirna. imposta pelo alvorÍl de 2i de Junho de 1808, os se1!uiutes:-O prin
cipio da praia de Botul'ogo da parte do Bel'quó IItu o fim da praia de S. Chris
toVfio, comprehellcJido o ClImpo da lIIeSflla denomillaçJo até a segunda cancella, e
dahi, em linh~ parallelll até o fill1 da e trada da Joanna, e de.ta seguindo a e,trada
que pa.sa pela frente da Igreja do Engenho "elho até a ponte da e unda-feira; O 1'0 
t!lo do Rio Comprido atu ao ('anos da Carioca, os qlJlles em toda a ua exten ilo ser
virftõ ele limites Ilté ao Cosme Velho, ficando comprehendidos no lançamento todos os
predios de um e outro lado do mesmos canos, <.Iesde o Cosme Velho atê o morro de
Santa Therezo, bem como o predios de um e outro lado das estradas por onde correm
o limites pelos !ugare do Engenho Velho e S. Chri tovao. - Resolveu mai , que devem
501' con iderlldos lugares notal'Cis por sua pOptllaçllo. os seguinles: - Toda a praiu Ver
melha, e a estrada ao sllhir a do 80tal'ogo i II estrada que vai Ler á Copacabaua, até Íl
ehac:lrll que foi do fallerido vigario ger'al Antonio Rodrigues de i\firun(1l!, inclusive o
lugar denominado B'\'qlló: a e ll'llda que segue de BOtllfogo, para S Clc/nellte, até a de-

• emboclldurll du LagOa de Rodrigo de Freitu~: o praia d:1 PonLu do ClljÚ IIlé a Imperial
QuinLa ele te lu:;ar: a estrada dr. i\Iarulty, dcsde a se"unda c1lncella de . Christovão até
o fim do l'cdregulho: os lugares delJonlitllldos B 'mficn e Pr1lia Pcquenu; o lilll da 1'
trada dll .10ullna, no Engenho Vclho, até a segunda pouLe do ~larncuuii. U1I estrada do
Macuco: U e'trn<la nOl'a du Babilonia : li e Lrudu da ponte da Segunda feira. l'lllllinho
do And1lrllhy até u estrolla <los ~1oinhos, onde e achão úuas cruzes de fcrro, em pedra.
e um riocho. 01l111rehendida SUllS immediações parnllelas. São las a dcmarcações
do limitc , quI' 11 l'unwra JIIunirip1l1 julgll deler cOlllprcbender a cid.1l1e e a- desi"'nuções
dos lugares 1I0tal'ei' della, c per uade-se haver cUJllprido com o que lhe fMa determinado
pela lej de 27 dll Agosto do anno proxilllo pus'ado, e recolllllle.ndudo peln sobredilll
portaria,

Deos guarde a V, Ex, Paço da comar(l municipal do Rio de Jllnoíro, 26 de .JlIlleiro de
1831.-llIm, e EX/II. 'r. Antonio Franci 'Co de Paula e Hollnuda Clllvanli de Albuquer
que. mini tI'O e SN'I'ctario de IEstudo .10 negocios da fnzerrda.-O PI'(', idenLe, Francisco
Lili.: da Costa Guimariies.-Antonio GontJ)s deEl'Uo.-Joaquim Jose Pereira de Faro.
Henrique José de Ál'aujo.-.J:ntonio Joso Ribeiro da CU/lha.-Joaquim Josd da Silva.~

Eslá cO/lforme.-Joiio J1Ial'ia Jacobina.-Confol'llle, Ferreil'a Soare"
Confere, o e~criYlio.-João, Eaptista da Silva,
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medição constante da mesma cópia, feita pelo inspector-geral da obras publicas, para
o lançampnlo da decima de uma legua além da r!emarcaçüo da cidade, creada pelo de
creto de ~3 de OUlnbro de 18q2 (1).

3." Do oficio ele 30 de ,\bril de 1858, de cOlllmissüo composta do administrador da
recebedoria, do in.pector-geral da ouras publica, e de UlD vereador participando ao
goremo a demarcação dos limite lIa cidade, e o da leglla fóra tIa cidade, para a co
branca da decima nos rxercicios ou annos fiuancril'Os de 1858-59 até 1861-62, em
confo'rlTIidadc do df'creto n. 609 de 6 de ,Junho de 1.8~5 (2).

(1) Porlaria n. 21.-0 SI', adminiSli'ador da receurdoria Iique na illtelligeul'.ia de
que foi approl'ada a \'erificação da medição da If'gua 1I1ém do' limite da cidade para O
pagamento da decima, sobre a qual informou em 10 do COI'l'p.nte, e qUi' vai jllnla : de
vendo em consf'qllencia rrgular-'e por ella para O lançall1enlo e al'l'ecéldação do im
posto, mandando pôr marcos nos lugares, onde justamrule se contem 3,000 braças,
quando não tenhão divisas Dalurlles. l\io, em 26 de Janeiro (le 1838.-1Jl iguel Calmon
do Pin e Almeida.

Demarcação da legua de que traia o decreto de 23 de Outubro de 1832, para o lan
çamento e nrrecadação da dl'cima respectiva: ml~dição feita pela estrada de Alldarahy
da ponte da segllnrla feira a uma sargeln CJue ha cm uma calçad.a ao olal's de uma
montanha, 179 braçns além do rio de .. João' 3,000 blaça;, medição pela e·trada do
Engenho Vplho; da segunda cauc~lIa d S. Christovão seguindo a estrada de anla CI'UZ
até o I'rdreglllho; dnqui pela do Engenho NOI'o até as tres vpudas, e daqui pela que
vai para a serra até \11TI pOUIO (que deve levar marco) 33 /)I'ac;as antes de uma encru
silhada. quI' vem do EnF;enho de Drntro 3,000 braças, A me ma UI edição seguindo
da. tl'rs vrlld;,s pelo caminho do Engl'uho de Dentro até um ponto (qne deve levar
marco); 3,0 O braças, medição prla estrada de Santa Cruz; da segunda cancclla alé
um ponto (CJIIlJ deve levai marco) 526 braças além da renda ~rande 3,000 braças, me
di~ão prla eslrada da Pavuna; da egunua (.ancl~lIa pela rslrada de 'anta Crnz alé a
encrusilhada da estrada da ('avuna: e por esta até Ulll ponlo (que deve levar marco)
263 braças além (Jfl rio do'Faria: 3,000 braças, medição pda struPa de 1rajá; ~Ia se
gunda cancella pela estra(]a de Santa Cruz até a encru:.i1hada de lrajá, por esta até o
fim do campo do l3omsncccsso (onde dCl'e levar marco) 3,000 braças; do marco no 11m
do cmnpo deve·se tirar um3 linha recta a pedra do TiMo, no fim da praia do porto de
Inhaúlllil, para 'en'ir esta Iiuha, e aquella prdra de limite a legua. A face sul das Ilhas
da Caqueirada e Frades, fica comprehendida ua I gua, bem assim as Ilhas Iodas a
quem, como do Pillheiro, da apucaia, Bomjardim, Fel'leiro, &c. Os Iimit s da legoa
entre o marco, no fim do campo do nomsuccr~so, até O\llro marco na eslradn d.a Pa
vuna, deste ao da estrada de Santn Cruz, deste aos duus marcos na estrada do Engenho
'01'0, só serão marcadus pOl' linhas imaginarias que unão rstes pontos. A serra do

Engenho 'ovo, se 1'1 irá de limite da 1I'I;IIa enlre os marcos do ~ngenho 'ovo,,~ da es
trada de ,\ndarahy; medição, pl'la_cstrada da Lagôa de flobrigo de Freitas. Da praiil'
do Bolafo~o. até Ulll pequl\IJo ria 'hfl, <Itle e~t(l logo dfpois do ponao Granjan, 8,000
braças. In~pecçãJ ;;,·ral das obras pnbli<:as,3 de Jilneil"O de 18311.-João I'ícellte
Gomes, insp CIo r-geral das obrilS puhlicas.-Conforme, Fel'feira Soares.

Conforme, (l escrivãO.-João Baptista da Silva.
('1) l\io de Janeilo 30 dI! Abril de l858,-lIIm.!'. ExlU. Sr.-A comi. são creada pelo

arligo l' do decrrto n. li09 ele lJ de Jllnho dI' 18!J5 para demarcar o' Iimiles da ci
dadr, Cjllf' drvem sl'rvir ii cobrança dil (kcima urhana, no <jllatriennio d\l1858-59 ii
Hl61-62, trm a honra de Irvilr ao (:onlircimeulo de V. Ex, Cjue os fixou dilmaneira
seguin tI' : - J.imill's da cidade - d('~dc o ponlo elll que [prmina a rua d' S, Clemente,
na Lagoa cíl' I\otlrigo de FI' ilas, srguindo p~la ulllmidade dil monlanhas proximas.
para o ladl) da praia Yermrlha ilté o ponto l'm que se acha a fortaleza: d'alii prlo íi
lor~J entl <Indo pl'lo 'anal d Bemlica, praçil e lI'avessa ell'sle nomr, estrada do Engeuho
Novo, de.. t1I1.o canto da me"lllil lral'r&, iI a 1!I1COnll'ar a rua de S. Francisco Xavi 'I', ulé
ii do Engrnlio-VElho; compl'ebendendo- e tambem a ilha dos fl'lTcirus c as outras
que di morfiu da ponla do Cajú para a cidade. - Limitl'S de umil Jl'~ua além da de-
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Dos actos á ql111 me refiro COllSLa, que elll 1.831, a cidade, do lado do Botafogo che
gava ao eXlremo d~ praia, onde começa a rna da Copi\cabana ; em S. Chrislovão ia
até a praça desle lIom('. na parle cOl'lwpondenle ao campo, isto é, limitada pela rua
do ~lurundl\, pois hoje lambem se denomilla praia de S. Chrislorão a extensão ba
nhacla pelo mar alé a ponla cI Ciljú: lia rua do Pt!c1rrglllho chl'gal'a á cancelli" ou
entrada da imperial quinla da HlIa-Vi, ta. Do lado da Tijuca I'n limite a ponle chamada
da egllnda-Fnira, onde ll'l'mina <Í rlla do !':nl;l'nho- \'elho, c pI incipia a do Andarahy.

ôClualmclIle pouco dilTo'rem esses limilrs, achiio-se lIelles comprehcndidas as ruas
de S. Clemente, do ti rqllô, • da Copat:ahana, até o fortll do I COle, a praia Vermelha,
p. o litlOl'él1 da pOllla do Cajú, até o canill de UPllllica,pol' ondl! a linha di"i oria segne,
abrangelldo o PSpilÇO limilado pt,lo dilO Cilnal, praça, e Iral'e'sa de l3ellllil'.a, e pela
"ua dI' S. I"rallcisco Xill'ier.

Os limites dr· Il'glla, além da drmarcação, colllprehenllelll lugares milito povoarlos,
ollde as habilações esliio ,eparadas, por qllilllill'S 011 Charoll'él;, de sorte qllc se pôde
dizl'l', que a cidade se e 'tende 'm 11111 ('~llllÇO dI' 4 11'[{lIas: 1'lllrelalllo, na Iin~tl<l:.:em

pO(llllar, ô é dpsignada, COIIIO cidade, a pane, 01111 ha maio' conllllercio, e ('SIão as
rl'partlçÕp.s publicas, e p,'ciallllelltc do call1l)O da !\cclall1açãrJ pd"a o litlorill: tudo o
mais cun~id 'ramos s\lilnrbins. AV. S. lião lerá (lassado rlcsapl'rcebido a rapidl'z com
II"e neSll" ullimos ilnntis se I'm e~lendido ii população Iwlas mUlltallllas, qll' cir
cumdão a cidade, rom HIIIl ~ 'm (lara ii salnbrir(adl' puillica, ma' 1'111 prejllizo das
mananciars d'al(lIa, filie t'mp br('rem i. medida, qlle as Oureslas vão sendo devastadas.
Fallo dos morro, da Tijuta, !'aula \lallos, do ~cves, do, anlOS Ilodrigue ,de anta
Tlrercza, e do lngll'z (no Cosme Velho).

E 'timal ei, q\ll! esle' e1ar 'cilI1('nlOS utilisem fi V. S., ua larrfil a que, pOl' lInJa feliz
io 'piração tcm dedicado a sua illnsll ada illtelligrociil. contribuindo para se I'ulgarisar
Oconhecimenlo da no, 'U verdadeira lJisloria: se de fina 'sq{l('r Oluro carecer, e es·
tiverem ao mcu alcancr, V. " os terá ignaloll'nte á ,lia di,posi:;ão.

ou COIII a milis dislln':la COlIsillf'l'ilÇã e estimil, De \'. S, a"eulo. venp.rador e ohe·
diente cri'lllo-.Manoel Paulo J1 ieim Pillto. Hio de Janeiro,9 de Setembro (le 1862.

marcaçiio - coml'ça no 1.° marco com as lell'as Lntt Lg, proximo a ped ra do Tibáo
no porto de ln\iatlma, e segue a linha J1l'la eSlrada du BIIIIISUCCI'SSO até o campo d"ste
nome. onde SI' adiU 02° Illarco: \'oll<llIdo para a r.idadl' pelal'strcldil da !'ellha alé en
contraI' o caminho d" fregupzia de Inhaúllla, pelo q\lill ,e dirige á l'~tratla velha da
Pa l'U11iI , ondl' se collo :uri, o 3° marco ti 'frUnl(' da igr~.ia matril., t' segllilldlJ pelo camillho
pl'Oximo, (fllt~ da 1Ill'3ma il(r\'ja vai ter a s !'iUares, 11(1 estrada de Santa Crl1z, alll lkará
O4° marco. Oesse ponlo volta para o lado da Cldadp at~ pas,al' o rio do I·'aria, enlrando
na primeira ~slrada que vai dar aI) engl'nho dI' fll'lIlro, del'elltio a Sl'llIill··:C o 5" marco
na curva. onde começa o caminho ela bo,'ca do \lato, e dl'scl'mio por este caminho até
enWlllrar á dil'eila,a tI'. I'essa dlll'ngenhll de Dentro, pl'la qn,d hrgul~ ao IlIgar da venda
do \tallll'us, (IndlJ ficará o (j" nHlI'CO, Dahl s,' dirigI' pcia rSlra,l,l do \!alh('u' pam o
C:uboçú, r pelo caminho dllhtr nome até ii eSlrada tIo \Iacaco, e por e -ta a do t\nrlarahy
Grande, cOlllpn'hrullen(lo o cdminho alé li caha d'a~na, rnas do Urugnay e Andaral1y
PCQnl'nu, até o al\l) da lioa-VislU, lia Tilnca, onde se acha O 7" marco. Oa (3ua-Vista
comlnúa Ulra,cssalHlo a serra da "agoinha dils I'aint'iras, dunc\c sl1glle au 8° marco na
gargaola do .:aminho qlll' desce paril 11 na via, compreh,·nd('ndo-s.' li fazenoa naciollal
da Lagõa elp Hodrigo de Freitas alé o ltIar, sl'mpre Iwla linha divisaria d.1 dila fazenda
e abrangendo a praia da Copatilbana. A conllnissau julga do seu dever coolll1unical'
tamhC'1Il a V. Ex. que vai faz I' publica a nOl'a demarcaçiio de limites, para conheci
IJll'lItO dos inlell'ssac\os, e afim de qne pos ão inlerpôr os recursos !l'gues no caso de
se i IIlga rl'm prrjlllJicados.

Oeos guurde a V. I~x.-Illm. e I~xm. , r. con:elheiro Bernardo de Souza Frolnco, mi
nistro e hccrelario eh' Estatlo dos Ill'gorius da fazellda (' presid,'III\, do II ihllllal do tbe
sOllro naciollal.-Dt·, Antonio José COJlçalves FrJlttes.-J11unoeL de Friai e Vas;"
concellos.-Jl1anoel Pat4lo Vieira PilltO, allminÍhlrador da l'cccl.llJdol'ia.

Gonfere, o escl'ivão.-João Ilaplista ria Silva.
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Roas, tI-avessas, beccos, call1ltos,. ln-aças, la~'gos,
la(leb-as, morl'os, e praias (Ia cidade do nlO de
.Janeit-o e seus al-I-abalde~.co... a inclicaeão caOAi!

princiltios e fins assim cooio as fl'e~"ezias e clis
trictos a que l)eI'tenceln até 1.8G2.

Já indicamos o numero das ruas, travessas, praias da cidade do Rio de Janeiro em
1808, e a suu historia. e agora aproveitando os serviços dos 51'S. Eduardo Henrique Lnem
mert dumos aqui um novo trabalho que é a dcscripçao da cidade al~ e te a.uuo de 1862,
principiando pelas freguezias de Santo Autonio, do Engenho Velho, da Glol'la, deS. Jollo
Bapti ta da LagOa, de S. Chri tO\'nO e da CandeJaria, comprehondem, cada uma, um só
di tríclo.

Águas-férreas. Elisle uma fonte no Cosme Velho (Freg. da Gloriu l, outra em Anda
ral.IY Pequeno (freg. do Engenho Velho), e outra ua rua de l\JaLacavallos, 23 (Freg. de
Santo Antonio).

Cajueiros, o distril'to comprehendido desde o quartel grande do campo d'Acclamaç&o
até ii rua nova do mesmo nome. Freg. de SanlU Anna.

Cancella, o principio da rua do Ped regulho, desde o camilO de S. Christovilo até ao
portão da imperial quinta, adiante da travessa do Barro Vermelho. E' mer'ado de ver
dura. Freg. de S.Cbristovlio.

Castel/o, moute: sobe-se por tres ladeiras; pelu do largo da I\lisoricordia. rua do Carmo
e largo da Jãi do Bispo. Freg. de S. José. lia neste mOnte a rUII cio Castello, as tra
ves a de . Seba tiilo e do Castello, a praça do t:aslello e o exlin.cto la I'go da Sé Velha.
A Lei n. 1114 de 27 de Setembro de 1860. a rLo 11, ~ 30, autorisou 110 gO\ erno pa 1'0 con
tracto r a sua demoliçilo com o companbia ou empresario que melhores condições orrerecer;
concorrendo o Estado com algum aUlilio, que nao exceda a nlil COlltoS de réis.

Cidade 1\'ova, o districto eOIll(lrehendido desdc o campo d'Acclumaçao até á rua de S.
Chri tO\'ÜO; Cidade Velha, II do Campo para o mar.

Dous l1'mãos, no' Canos da Carioca: 051Jrimeiros existem pouco adianto do convento
de SlInta Thereza, e os segundos u meia legua no mesmo morro. Freg. de S. José e da
Gloria.

Engenho Velho. E' conhecido por este nome todo o districto desde a rua de S. Cbris
toyão até á igrl'ja de S. Francisco Xavier, comprehendido o largo de l\1ataporcos e a rua
Nova do Imperador.

Gania, serra: corre parallela ao mar em poueu distancia. ao sul da barra: um monte
elevado, que e avista do mar, cortado horisontalrllcntcna parle superior, e assemelhull
do-se á gavia de um navio, lhe dá o nome. Dista Ires legnas da cidado. Sobe-se pelu es
trada da Bou-Vista, na Lagõa de Rodrigo de Freitas, e pela Tijul'u.

Imperial Quin.ta da Boa Vista, na rua do Imperador, em S. Cbristovllo, resid ncia da
família imperia\.

Jardim Botanico, no fim (á direita) da estrada da Lagoa de Rodrigo de Freitas, tres
Il'gulls di t,lOle da cidade.

LagOa de Rodl'igo de Freitas, a lagoa elistente no fim da rua de S. Clemente, a duas
Jcgulls distilllte d_a cidade; tem uma legua de comprida e meia de larlfO.

Mundo 1\'01)0. Veja 1'ua do Moutinho.
Nova Cintra. Antigll nlOITO da Pedreira da Candelaria, em frente á rua Dena da Prin

cera, 110 Callete, t'ónl sabidu pura a ruo do CUrI'alho de. á. A (\\'a Cilltra cOlltl\m as se
guilltes ruus : da Prill('ew Imperial, Amazonas, do Cruzeiro do Sul, do Sá,de D. Guilher
mina, e II travessa do B.lsto·

Paineiras. na ubidu do Corcovado; "ai-se pelos Cauos du Carioca, pelo Rio Comprido
e pelo Tijucu.

Passeio Publico, na rua do mesmo, desde o larg9 da Ajuda até lIO da Lllpa ; tendo a
enlr~ldll In'inl'Íl'al em frellte á rua das l\Jarrecas- Frcguczia de S. Jos(o, 20 districto.

Ponta do Caj-ti, ponla ureno~a e sobremunei ra sulitlllte, distante do cidade ullla lcgua,
no linl dll praia cio mesmo nome. Freg. de S. Chri 'to\'üo.

Praia Grande, adianlC da Praia Pequena, á direito di! estrada de Sallfa Cruz. Freg.
de Jllhllúllla.

Praia Pequena, 110 fim da rua de Bemfica, ú direita da estrada de Sunta Cruz. Freg.
de IlIhllÚllla.

Tijuca. serra: corre ao poente da capital, a quatro leguas de distancia, purallelamente"0 mar. '1'em muita5 uascentes d'agua, que fOI'01(1o o rio tarucilllü, que abastece a ci-
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dade. No seu Cume ha outra tlatlCente muito abundante. que lem o nome de Cascata da
Tijuoa, e que 50 despenha de con idel'avelaltura, Sobe·se pela rua do Audarahy Pequeno.
Álé ao allo da Boa- VIS la pertence á freguezia do Engenho Velho; o reslo pertence a .Ja
carepa uá

Tres Vendas, \lO Engenho NOI·o. Freg. de S. Christov1lO,
Venda Grande. Hospedaria na e trada de Santa Cruz, defronle de estrada da Pavuna,

duas lI'guas distllnte da cidade. Freg. de Inhauma.
Fortaleza de S. Joào. I'erlence á freg. da Gloria.
Fortaleza de anta Cru:. Pertence á frcg. de '. Senhora da Conceição da Vergem

da imperial cidade de! il'lheroy.
Fortaleza da r.age. Pertence!l freg. da Gloria.
Fortaleza da Boa·l'iagem, l)ertcnco á freg. de S . .Jollo Baptista da imperial cidade

de Nicthuroy. ,
Fortaleza de Villeoaignon. Pertence á freg. de S. .José, i o districto.
llha das Cobras. I'ert 'nce á freg. de Santa Rila, i o disLricto,
Esta ilha tem a segniule' "UII :
Rua do Cáes, principia no desembarque e segue pelo lado esquerdo da fortaleza: niío

tom ahida.
Rua do Diq!M, principia no meio da rua do Cães, e Lambem nllo tem sabida.
Rua da Fortaleza, principia na rua da Praia, e, seguindo pelo lado direito da forta

leza. vai suhir á me'ma rua da Praia.
Rua da Praia, principia na rua do Cilcs. e vai até ao fim da ponla da ilha, compre·

hendendo a rua do Yidal, Praia dos Caixei1'os, e a Ponta do ,11oçambigue.
AS lUlas dos Ratos e das En.radas. Pertencem á frcg. de anta Rita. i U districlo.
Santa Dal'bom (llha da POII~ba), depo ilo de poll'ora. Perlence á freg. de Santll.

Ritll. i o di ·Lricto .
.4s Ilhas do JlellJes (em frcnle ii praia Formosa). e da Moças ou do Cortume (em

frellte ii praia do ·ncco). perlel\C~m II frcg, de Santa Ânna, 2" di tril'to. Dos Ferreiro.,
da Pombeba. e do lI/acona, perlcllcem li freg. de S. Chri>tol'fio. Do BayaIJú, das Cab1'as,
do Cambombe, do atalão da aqlteirada, do Fundão. do Pereira. dos Pindais, do
Pinheiro, do Raymundo, de Santa Ro a, e da Sapltcaia, pertencem li freg. de lllbnúma.
A du Saravathá, pcrt('lIce ii freg. de 1rlljá.

Ce llIi/e rios. Com fallamo elll geral do que exisle na cidade do Rio de Janeiro. men
cionámo II exi l('ncia dos remilel'ios, re'cn'ando-nos fazer-lhes a historia na época da
sua fundaçüo, e 1101' agora illdicÍlmos os cgninte :

Cemilerio da Vencruvel Ordcm Tcrceil'u de S. Francisco de Paula. na lua do Ca
tUlllby, 22. (E' ~óll1ente parll os irmão ). E' o mais imllortallte tios cemilerios da cidade,
e muilo tem 1'0ncoI'I'irlo para o grilo de aceio que possue ao hurnanitariu e honrado ad
ministrador l\fanoel Francisco da Silva Lemo.

Cemilcrio geral de:;, Franci~co Xavier, na pl'aia da Ponla do Caju.
Cemi:orio dll Vcneravel Ordem Terceira da Penitencia, no terrenoS do de S Francilco

-avier. (E' sómentc parll os irm1los.)
CCl1liLario da Ven. OrdemTerceira de NOSSII Senhora do I\Ionlc do Carrno,dito. (Dilo.)
C miterio geral de S .Jollo nupLista, na rna do DerquÓ.
Cerniterio dos Inglezes, nA prllia da GAmhôil. (E' sómente para os Inglezes.)
Rua da Ajuda, prillcillia 1111 rua de S. Jo~é. em frellte II igreja do Purto, e finalisa na

lral'cs'a do Uain. na pruia; ficando-Ih do I do direito as ruas de Sanl Al1tOllio, dos
Dal'bollos. e d Pa 'seio, e o becros do Proposilo e do Carvlllbo. e do lado esquerdo II.
Jaueirll do Seminnrio. e a rua ele Santa Luzia; corlando os largos da Mlli do Bi po, e da
AJud I. Pertencc á f,'eg. do~. José, 2" dislricto.

Rua do <ilcantara,principia."a rua dlls ~'Idres, no IlIrgo ela Cac1êa Nova,c finalisa no
mall~ue, ficando-lho ii direita II rua dc Sanla (\osa. Freg. de Santll Ânna,iu di triNO.

Rua da Alegria. principia na I'ua de BemfiCII. c liLllllisll UI! do Retiro Saudoso, Frcg.
de S. Ch ristfl\'ao.

Rua da A.Z{andega. principia na rua Direita cm frenle á alfandega. e finalisa na Praça
ou CIIOIflo dll Acclalllllçíio. As rua_ que lIll'lIVPS,ito .llo : ;IS da Cand~laria, Quitanda. Ou
riv"s. V/llIll. Fogo, Conceiçúo. Re!lellte e Nu II rio ; prinr.ipianuo nelln a Lrave~SIl de • Do.
mingos c o hpcro dos Amictos, finalitlllndo a rU;1 de S. .Jorge. Da rua Direita até a dOi
Ourives pertonl'e II fl'c"uezia da CallL!elaria ; e da rUIl dos Ourives at ao Cumpo, á fregue
Zill do. lICl'lImento, 20 disLriclo.

Rua do Alfredo. principia em Catumby, e finalisa no lal'go do A.lfredo, no morro do
Neves. Freg. ele Santa A.nna, 10 di'lricto.

Rua áo .4ljube, veja rua da Prui-nha.
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llua Áma:onas, no morro da Nova Cintra. Freg. da Gloria.
Rua de Andal'ahy Grande, principia no Portao Vermelho, e segue até á serra, Frcg.

do Engenho Yelho.
Rua de Andarahy Pequeno ou estrada da Tijttoa, principia na rua da Segunda-Feira,

no fim da rUildo ElIgellho Velho, e viii aLé ao allo ria l ijuca. Freg. do Engenho Velho.
Rua Aprazivel, principia no enCllllilmenLo. e vai terminar na rua Petropolis, no morro

de Santa Thcreza. Frcg. de S. José, 2" disLrirto.
Rua do Aqueducto da Carioca, o antigo caminho dos canos da Carioca, em Loda a sua

exten5fio, dcsde o ponto em que a rua do Scnador se cncontrll com a ladeira de Santa The
reza ate á ,\Iili d'Agua. Freg. de • , José, 2" districto até aos Segundos Dous I !'IMos ; o
resto da rull pertence á freg. da Gloria.

Rua dos Arcos, principia na rua do Barbonos, em frente á das Mangueiras, e 6nalisa
na do Lavradio, em frenle á do Rozendo. Fl'og de SanLo Antonio. .

RIta do Areal, prinl'Ípia no campo da Acdamacilo, ao lado do paço do senado, e linalisa
na rua Nova do Conde, cruzando a rua Formosa. FI·eg. de Santa Anna, i" districto.

Rua da Assembltla (outr'ora da CadAal, principia na rua da ~lisericordia, em frente ao
paço da carnara dos deputadoE. e finalisa no Iilrgo da Cllriora, cortando as ruas do Carmo.
da Quitallda, e do' Ourives. ALé ú rua dos OU1'Íves, pertence á freg. de S. José, i" dis
tricLo, e dess/l rua ao largo da C/lrioca, ii do SaernmellLo, i U disLricto.

Rua do Ater'rado, prillcillill na pl'aça d Rocio Pellucno da Cidade Nova, e finalisa na
Bica do' Uarinheiro' (na ponte) Freg. de 'anlll Anna, 2" districto.

Rua do _Herro, prlTlcipia na Bica dos '\1arinheiros. na ponte da rua do Aterrado, e 6
nali 11 na rua de S. Christovão. Freg. do Engenho Velho,

Rua da Aurora, prinl'illia nll rUil de S. .Innuario, e finnlisa na praia de S. ChrisLovllo.
Freg de ~. Chrislovilo. Deno lIinal'n-se travessa ele S. Januario. cnja denominacao foi
mudada por porlal'ia de 29 dc Novembro de i81S9,

Rua ela Â.~inha.qa, pelos fundos do Jardim BoLanl'o. FI'eg. da LagOa. .
Rua Bella da Prince::a, principia na praia do Flamengo, efinalisa na rua da Pedreira

da Candeia ria, ern frente á da Pl'Ínccza Impcrial, cortando li do Cattete. Freg. da
Gloria.

Rua Bella elo Principe, p\'incipia na praia du Flamengo, e fina li a na rua do Cattete.
tendo á direiLa o morro da Glorill. FI'Cg da Gloria.

Rua Bella de S. João loutl·'ura dos Qual'teis), pt'incipia na rua dos Lazaros, eflnalisa
na dn Retiro SlIud ..so: cl'uzilndo as rua. dn Aurorll, "áo-ferro, MurundO. IlIIp rial I'rin
cipe e Sellhor do BOlllli1ll ; tendo á eôquerda li rua de Luiz, e o campo de,. ChrbLol'áo,
e á direitll /I travessa dos Quarteia, o largo da 19reijinha, e a rua do Principe Imperial.
Fre~. de S Chrislovno.

Rua da Bel/a-Vista, principia na do Engcnho Velho, e finalisa na do Rio Comprido,
Freg. d., 'illgenho Velho, e freg. de Santa Anna, tU districto.

Rua de Bemfica, principia lia rUI do Pedregulho (da qual é cOlltinuaçno), e linalisa na
Prllill Pe'lnenll. Freg. do Engenho Velho.

Rua dos Benedictinos. prin('ipia lia rU'1 dos Pescadores, e linalisa na da Prainha, cru
zando a rUIl Municipal. Fre~. de Santa Rita. i" distril'to.

Rua do Berqud, prilll'lpia nn rUIl da COI'llcabllna, efinlllisa na da Real Grandeza, Freg.
da la~llll. Ne tu rUII eSLá o cemiterio publ ico de S. Jofin Bllptista.

Rua do Bispo, principia na pra~a do Bispo, e liuulisa nu rua da Bella·Vista. Freg.
do Engenho Velho.

Rua da Boa·Vista (estrada da Gavia), principia no Iim da rua do Jardim Botanico.
Freg. da Lllj!lla.

Rua da Boa-Vista, ou ladeira da Sauele, principia na praça da Harmonia, o finnlisa
Da "rail' do LU7arelo. FI' g. de SlInlll RiLa, 2" dislriclo.

Rua do Bom-Jardim, prinripia na rua do Aterrado. e analisa na do Sarco do Alferel.
sendo cruzada pela de S. Diogo; tendo principio nella, á esquerda, a rua Velha de S,
Diogo. Freg. de Santa Allna. 2" dislrÍL'to.

Rua do Boqueirão do Paueio Publico, I'eja rua de Luiz de Vasooncellos.
Rua de Bragança (outr'orl dos Qual·teis) , prinrilüa lia 1'1111 Direit" CIIl frente ao ar

senal d.· rnnl'Íllha, e fillslisa na rua dll Qnita Hla Freg. de Santa RiLlI, i o .1 stricto.
!lua .elo Cabido, (aberta nas terras do [11m. cllbido, em uma eX'ensllo de 38 braças),

prlllelpla no 6111 das Lerras do Sr. COlide de S. Simao, plll'U o lado de S. Christllvl\o, e
lerlll i1111 na rUII de S. SlIlvador. cruzllndo a i'ua do ,\lattoso. Freg. do Eogllnbo Velbo.

Rua da Cad~a, veja 1'ua da AS'Bmbltia.
Rua do Cáe' da Gloria, veja rua da Gloria.
Rua da CaiJ;a à'Agua, no Rio Comprido. Freg. do Eugenho Velho,
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Rua do! CajueirOl, principia no fim da tra"es!a das Parlilhas, ã I'squerdo. c vai findar
na subida do IlIslitulo dos Surdo.• Freg de Sanlo Anna, 2u dislriclo.

Rua do Calabouço, principia 110 largo lh Mil'ericordiu, e fillali:iu ua praia. Freg. de
S. Jos..·• 1U districlo.

Caminho da barra da LagrJa. Freg. da Lngóa.
Caminho do Corcovado, 110 filll do Cosme Velho. Freg. da Gloria.
Caminho da Gavia. Freg. do Lagón .
Caminho do Guapymerim. Freg. do Lagón.
Caminho do Inole:. 111\ Lllr:lI1geiru~. Freg. da Gloria.
Caminho do Lo Blon. FI'eg. da Lllgóo.
Caminho do Macaco FI'eg. da LlIgón.
Caminho Novo, \'cju n/a do Imperadot·.
Caminho Novo do Botafogo, prillcipia na praça do Callele, em conlinuaç!io da ruo do

mesmo 1I0me, c fillulisa na praia do Bolllfogo. lendo â esquerda, o lravessa do Guedes,
e á tllreila. a rua de Sanla Therezo do Gloria. Fre", da Gloria.

Caminho das Painairas, no morro de Sauta Thereza. perlO dos segundos DouI Irmãos.
Freg. da Glorin.

Caminho da Reltinga, no fim da rua do Sopé. Freg. da Lag6a.
Caminho Velho do Botafogo. princillia lia pru~a do Culte'e, á esquerda do Caminho
o~o, e fillalisu na praia do BUlafogo. lelldo á esquerc(,1 n lraves,o cio FI.mengo. e outra

maIs nclianle denominada .... , e II direita o do Guedes. Freg. da Glllria.
Caminho Velho do Castro. o antigo caminho que dtl run de :'Ifntacavnllo dava arcesso

para a chacara do fllllecido Joao Jouquirn .\larques de Cnstro, 110 mono de Sallla Tbereza.
Frrg de anto Antllnio.

Rua do Camarisla, no Engenho Novo, perto da estrada de feno de D, P dro n. Freg.
do Ellnenho Velho.

Rua do Campo Alan'·e. pI'ineipia na rua Nova do Imperador. c finalisa na rua de D.
Jallunria. Frrg 110 Engellho Velho.
~ua do Campo de S. Chrjstovào, pri 'ripia 110 fim da rua de S. ChristnvlIO. pouco

adl.mle da do IlIlperndor, e finnli,a lia dos LlIlaros, lelldo h csquel'da a lravessa do Barro
Vermelho, e corlando a ruu da Feira. Freg. do S Chrislllvl\o.

Rita do Canal, 110 A.tenado. Freg. ele Sallta Anila. 1u di"lrieto.
Rua da Canda/al'ia. prillcipill lia do Hwpio:io, e lin H<a lia tle Bragança, sendo cruzada

pelns runs da Alf ndega. cio Snbao. de S. "pdro, dns Viollls. dos I'e t'atlores. e pclll brcl'o
de 8rllgunça. Da rua do Ho,picill até ã dos Pesclldores. pertence ii rreg. da Calldelnria,
e ore t'l á fre!I. de 8a.lla Rita, 1"distrÍl'lo.

Rua do Cano, principia no largo dll Paço. e fi lalisa lia pr'aça d'l Consti uiçãn: sendo
cruzuda pelas rua' cio Cllrrno, cla Quitanda. dos Ouril' s. dos Latoeiros. e da Vullu: fi
cando.lhe do latlo dil'eilo us tru\'essa, do Ouvidor e de S F,runcisc'o de Ptlulu. Freg. da
Candelllrill. desde u ruu do Cal'lI1o alt' ii dos Ourives. ludo dil'eiLO: rreg. de S•.losé, too dis
triclo, diLO. IUllo esquerdo: freg. cio Sacramento tu districLo, da rUll dos Ourives alé á
pra~u du C'"lslilUiçno.

Rua da Carioca oulr'ora do Piolho). principia no largo da Carioca, e finalisa na praça
da COIl lituiçno. Freg. do Sucramellto. 1" di lriclo.

Rua do Darmo. 'lfillcipiu na ruu ,lu S, .10<1\. e fillUlisiI na do Ouvidor. sendo cortada
pe).1 rua du A.~!lelllblc'a. e lendo á direila o becco dos Burheiros. e á esquerda o becco do
Carmo e /I rua do Cllno. Fre~. de S. Jos6,10 disll'icto, até ii rua do Cnno; de ta á do Ou
vidor, perlenc h frl'g. da Candel" ria.

Rua do Carvalho de Sá, principia na praça da Glol'ia, e Iinalisa no alto do Sá. Freg.
da Gloria.

Rua do Cas/ollo, principia no ediReio do ho~pital111ililal'. e fi'lnlisa no porlão do tele·
gra pho; telldo li l sqllerda a Lra\'essas de S. 8ebaSliílo e do Cllstello. Freg de S. José,
1(' .ii,triclO

Rua ao Cal/efo, 11I'i"cipia 110 largo cl1 Glol'ill, (111 conlinllilC~o da rua do 111 smo ll"me,
e fi 1111 lisa lia I'IIÇil do ClIllclo, na ponle; tl'lIdo h e'qlll'rcla o bcceo do Rio. I\S runs 8elln do
Pl'illcipe. do IlIflln'e, rio Plllheil'o. e de SlInLo !gllllcio ; li direita tI'S I'UI'S de Sunto AlIlllro,
da Pp,dreira da Glol'io. DOIl~ d' Dezelllbro, en pl'ilÇIl da <llorill (Iurgl' do ,Ual'h,do); cru,
z 011110-11 n rua B 1111 dll Prilll:eza. freg. dil Glm'iil.

RIU/, ,la C"'lu,nby 011 C'lttt'nby Grande. pl'Ínl'ipill 1111 rUII N'lra {lo COllcle. e fil alisa na
travelsa d.. COlUlllb~', tellllll Pl'illC,pio, il esqllerda, tiS rllas Frcsca e do Il,"hcil'O. 11 Lraves a
do CUllha, e 8 IlIdeil'a do Villllua. Nesta I'UII. elll o II 22, elis'e o cellliterio d.1 Ordc!l1I Ter·

'C8lra de S. FraucillCO de Paula. Freg. de Sunta Auou, 10 districlo, e (reg. tio Ellgenho
Velho.
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Rua do Celltiterio, veja Tua da Harmonia.
Rua dos Ciganos,principia nu praça da ConsLiluiçao.e finnlisa I1U da Accbmação; sendo

cruzlldll pelas ruas uo Regente c UO "uncio. Freg. do Sacrllmenlo, i" dislrielo.
Rua da Conceição, principia na rua da Lampllc!osa, c finalisa na rua NOI'a do Principe;

sendo ('ruzada pelas ruas do Ro picio, do euhor dos Passos, da Alfandega, do Sabno, de
S. Pedro, de . Joaquim, e da PnlÍuha; finalisando nella a rua d;ls Violas c 1\ travo'sa ua
PeUreira. lo'reg. UO Sacramento,iO dislriclo. al,( á rua do H, picio ; 2' uistricto até li rua
das Violas: de:ta atll ao fim, perlence li r'·e~. de Santa Rila,i" uistl'icto.

Rl'a da Cortei/ioção, principia na rna de Call1tnby,e Iillu!isa nos canos da Carioca. Esta
rua !leve ir fin .Iisar no Cosme Velho). Freg do Engeuho Velho.

R/La da COMordia, cm ClIlumhy Grnnc!e Fl'eg ue '"nta Anila, 1" dislri to.
Rua do Conde. pl'incipia na praça da Cowlituiçllo, e fina lisa na da ACc\lInuç4o, na es.

quillu da rua dos Inl'ulidos; tendo á esquerda a rua do Lavradio,e li direita as do Regente
e do ;\'ullcio. F,·e"'. de Sallto Antonio.

Rua da Copacabana, prilll'ipia na praia do Bolarogo, o 611uli u na ladeira do Leme;
tendo il e quenla ii ruu do Hospicio de Pedro II, e ii dircita a do Ber'lUó. Freg. da LagOa.

Rua dos Coqueiros, prindpiá purallela ii rua de Catumby, em rI' 'nle ao cemiterio. Freg.
de f'allLU AIIIIU, i" districto.

Rua do Cosme Velho, JlrillripiH na c1Hs Larangeiras, e finalisa nos canus du Carioca, ca
millho do Corl'ol'ado, &c. Freg. du Gloria.

Rua do Costa, principia 0.1 rua de S. Joaquim (Larga), e fillali a adianLe da rua da
Prillcl'za. lIil r,'aldn do morro do Livramento; sendo crUlaua pelus runs do Pl'illcipe e da
'Prilleeza. Freg. de Sallta AUlla. 20 disLriclo.

Rua do Cotovello, oulr'ora becco). prinCipia na pruia de D. 1\Ianoe1. cm frente li ponte
dn~ bnrca', e filllllisa IIH ladeira du Cllstello; selldo cruzadil PC!.;IS ruas d D. Manoel e da
l\Ii'ericurdin. c Lendo á direila a travessll do PlIÇO, e il esquerda o bJlcCO dos :!'erreiros.
}·'rrg. de S. .lo ti. i U distl'ieto.

Rua da Cova da Onça, I'eja rua da Conciliação,
Rua do Cl'u:eiro do Sul, no morro da . 'ovu Cilltra. Freg. da Gloria.
Rua. do Cunha, 110 Anuurahy Grallde. FreI;. do ElIgollbo Velho.
Rua Detrás da Lapa. I' ja travessa do Desterro.
Rua Detrás dos Quartets, principia na rua de . Lourellço. e fillalisa 1Ii1 de Sanla Anila,

detrá" do qllarLel do CUillpO du Arclllunç;lo. l~re:l. de 1I11tu AnIlH. 20 distrirto.
Rua Dil'eita, prilll'ÍpiH no I.,rgo do PIIÇO, c finlllisa nu ladcira de S. Bellto; sondo COI'·

tada pelas ruas do OUl'idllr, do Rosario, do SabãO, de S. Pedro, ua Viola', c cios PC8eil
dores; tendo il direitH o beao dI) Adelos, e á esquerda us runs do Hospicio, d'A1falldega
e de 8ragllnçH. e os bel'cos dos Barbeiro e de 8ragançil. Freg. dll Cundelaria, atI' á rua
dos I'c.cadorcs j uesLa aLé á ladeira do S. Bellto, pertence á freg.de SanlU RiLa,1 0 di -
tricto. •

Rua de D. AlTonso, principia na rua de Andarahy Pequeno, e flnalisa na de Andarahy
GI'ande. Freg. do Engenho Velho

RILa de D. Jose, no Engenho 1 ovo, perto da estrada de ferro de D. Pedro II. Frcg. do
Ellgenbo Velho.

Rua de D. Jl.fan·oel, principia no largo do Paço. e fina lisa no de Moura; crllzando-a a
rua do CoLol'el\o. a trill'eSSU do Gninuuste, e os bccco da Bou J\f'lrLe e da Fidlllgu i tendo
á direiLa os beccos da Torre e dos F 'rreil'os,'e á esquerda o do Tbeatro. Freg. de S. José,
i" districLo.

Rua de D. Antonia, no' morro de PunIa ~futtos FI' 'g. tle 5allt'l Anna, i o clistripto.
Rua de D. Francisca, uo rnolTo do Nel'o,: pl'inci pia na I'UU úe D. Josephu, e "fiuulisu

nu pracu do Alfredo. Freg. de Santo AnLOnio.
Rua de D. Guilhermina, no 0101'1'0 du Nova Cintra. FI·e~. da GIOI'iu •

. Rua de D. Isabel, principia nu ma de D. Luliu, e lilllllisa na de Santo Âmaro, tendo
a direiLa ao; de D. ;\furianna e SlI1la Chl'iSlillil. Freg. da Gloria.

Rua de D. ,fanuaria, prilll'ipia na rua de S. Christol'fio. junLo á ponle. e finulisa na de
S. FrulIl'j 'co XUl'ier E' lUmbem úenominada rUil dn .Ioullnll). F"eg. elo EII"ellhll Velho

Rua de D Josepha. III) 11101'1'0 cio Novc.: prillcipiu nu rua lle Paula Mallos. e llllalisa na
de O. MIda; telldo á rlil'eit'l 11 ruu cle D. Francisca. FI·pg. de Salllo Âlltonio.

Rua de D Luiza, prillripia na rUll da Gloria. o I'il i fillúllr 110 largo tlu Guilllul'iles, tendo
á direila a riu SPllildor Cu siano, e á esquPI'du a de D. Isabel. Frp~. da GIOI'iil.

Rua de D. IIfaria, no morro do Nel'es: principia lia rua de D Joseph", e fina lisa na
praça do Alfredo. Fl'eg de Santo ÂlIlonio.

Rua de D, 'lal"ianna, principia na l'Ua D. Isabel, e fina lisa na casa do finado Estevllo
Sabalier. Freg. da Glol·ia. •
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Rua de D. lIfal'ianna, principia na rua de S. Clemenle, c finulisa na ova de S. Joa
quim •.Freg. da La"ôa.

Rua Dous de De.embl'Q, principia na rua do Cattete, em frcnte ú do Infante, e finalisa
na da Pedreira dn Cundelnria. Freg. da Gloria.

Rua dOEI-Rei, assim se denominou até o anno de 1849, a rua que do largo da Provi
deucia vai IIte 110 mangue do Aterrnull; hoje denomina-se - de S. Diogo-, da qual é
continullçiio. Freg. UI' Saula Anllll, 2" districto.

Rua do Engenho àe Dentl'O, no Engenho Novo,perto da estrada de ferro de D.Pedro II.
}'reg do Eugeulio Vulho.

Rua do En.genho Novo (estradal, principia na rua do Podregulho. e linalisa na erra
do Mlltheu . Freg. do Engenho Velho; excepto a pequena parte do lado esquerdo, desde
o Pedl'egulho até á rua de S Francisco Xavier, que pertence li rre"', de S Christoviio.

Rua do Engenho Velho. principia no largo de J\1ataporcos, e fina lisa ua rua de Anda
rah~'. Freg. d Engenho Velho.

Rua do Escol'rega, principia na rua da Saude, e finalisa na do Jogo da DoIa. Freg. de
Santa Rita, 2° d istri<·to.

Rua do Espil'itO Sal1to, pripcipia na prn(a da Con tituiçiio, e finalisa na rua do Senado,
tendo ú esqucrda a lr1lvessa dn Bn1'l'eira. Freg. do Saoramento, 10 dislrlcto.

Rua Estreita de S Joaqllim, veja nta de S. Joaquim.
Rt/a da Feil'a, principia na rua do Il11flcl·ador. e filali a no eampo de S. Cbri tovão,

tendo li di I'eila a rua de S. Lu iz. Freg. de S, Ch I'ist01'iio.
Rua dos Felizes. principia na travessa di) irt'II~Il, e I"ai terminar na rua Therezina, no

morro de Baniu Thereza. Freg. de Sunto Antonio.
Rt~a do Fi,queil'edo. Freg. du LagOa.
Rua das FLOres, principia nU rua No\'a do Conde, entre a do Areal e a de 1\Iatacnvallos,

e finali a na do S. Diogo; sondo cruzada pelus ruus do Sabflo e de S. Pedl'o da cidade
Nova; lendo á esquerdu o largo da Cadêa Nova, e as ruas do Alcanlara e de S. Leopoldo,
e passando pela praça do ll.ocio Pcqueuo. Freg. de Sunta Ânna, 10 districto.

Rua da Floresta. segunda rua ii e 'querda d" de Catumby, em frente ao cLmiterio, Freg.
de SlInla Auna, 1° dislricto.

Rw'l Fluminense. prinl'Í piu li uircila da rull de Puula ~:latlos, e tel'mina no largo do AI
fedro. Freg de Santo Antouio.

Rlw do Fogo. principia no largo cle S, Francisco de Paulu e filia lisa na Pedreira, pouco
adianle da rua da Pl'iIillha; cruzando-a li ruas do Ho pido. dn A.lfandega, do Si! bilo,de S,
Pedro, das Violas. e de S. Jonquim; tendo nella principio li rua do Senhor do Pus os e
o tr,lvcssa da Pedreira, e passaul10 em frente dos largo, da (} c do Capim. Jo're~. do Sa
cramento, 1° districto. alê á rua do Hospicio; 2", desla ale li de S..Joaquim: daqui oté
ao fim, perlence li frcg. de Santa Rita, 1" dislricto.

Rua da Fonte da Saudade, no fim da rua de S. (;Iemente, á esquerda. Freg, da LagOa.
Rua Formo;a, pr n 'ipin na rua do enado, e finlllisa na pedrei ra de Sanla Anuu; sendo

cl'uzu<lu pclas ruas ova do Conde. do Areal, Nova do Sllbão. Nova de ,Pedro, c de S.
Diogo. l~reg de Sanlo Antonio. até li rua '01''1 do CUll(le: rreg, d Santa Anna. 1. diso
triclo. dll rUll Nova do Conde 1M li de S· Diogo. e 20 dislriclo dcstu até ii ped reira.

Rtta Fresca, principia no lorgo do Paço, o fino lisa na praia de D. 1\lanoel. Freg. de
S. José. 1" disll·iclO.

Rua Fresca, prin 'iria na ruo de Catumby, e sobe pura o morro do Neves. Freg.
de SlInLa Arma. 1" dislricto.

RIta Funda, pl'ineipia I1U rua da Snude, e vai ter ao morro da Concei(1io, fieando-Ibe
do ludo diroito li igreja de . FralJcisoo, e a rua do J\lauo-Grosso. I~reg. de Santa
Rita.2Q r1istri"lo.

Rua da GamblJa. veja a pI'aia de,te nome.
Rlla da Gloria, prindpiu uu rua du Lupa, da qual é continuação, e finalisa no lar o da

Glol'Ín: tendo á esquerda o cáes do mesmo lIome, e li direitll a rua de D. Luiza. Freg. da
G1oriu,

Rua Guanabál'a., principia 1111 rua das Larallgeir·as. e fillulisa em uma pedreira, cor
tnndo a rua do Ri, n. c vindo nella lilldar II de Sanla Theresa Frçg. da Gloria.

Rua da GU(Il'da Velha, prinl'Ípiu no largo du ClIrioca, jUlIlO Ú ladeiru do SII II to Antonio,
e fillalisn no lur~o ti" ~Iãi do Bispo; telldo Ú esqnerda os becco do ProposilO e do Curya
lho. Frog. de S. J os~, 2" di Lrirto.

Rua da. Barmonia (oulr'Oru do Cemiterio), prinoipia na rua da Saude, e Analisa na
praia da Gamhôu; seudo erll1.udu I ela lravessa da l\luugueira, e tendo ii esquerda o becco
do Su-pi 1'0. Freg. de Santa Ritu, 2° districto.

Rua do l(ospicio, principill na rua Direiln, e llnlllisa no campo da Acclamaçilo' sendo
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cruzada pelas ruas da Quilllnda, dos Ourives, da Valia, do Fogo, da Coneeiçiío, do aera
mellto, de S. Jorge, do Regente, e do Nuncio: tplldo lIella principio a rua du Candeia ria. e
finulisando os beccos das Caucella' e do Fisco. Freg. dn Cundelaria, da rua Uireila até li
dos Ouril'es; freg. do Sacramollto. 1u disLriclo, da rua dos Ourives aLé ao Curllpo.

Rua do Hospicio de Pedro II (ouLr'ora da. Azinhaga), principia na rua da Cupocabana,
e finulisa na Praia Vermelha. Freg. da LagOa.

Rua da llluminação, principia na rua 00 Sabão do Mallguo, e fillalísa no morro de S.
Diogo, pas.allOo pela ponLe pellsil, e corLl1l1do 11 rua do ALerrado. Freg. de SanLa AIIDa,
10 disLriclo uL,' li rua do ALerrado, e desLa até ao fim pertence ao 2.0

Rua do Imperador, prillCipill no pol'lão dn CorOa, e [inalion ua praia d.os Lazaros, cru
zando a ruu de S. Chrisl'll'ilo, e lelldu á esquerda a rua da Feira. Freg. do Eugeuho Velho.
(Ta nbem é cOllh ciou por Caminho Novo).

RIta da Imperatri: (uuLr'lIra do Val/ongo) , principia no lurgo ele S. Domingos.e finali °a
no lurgo \lullil'ipal; selldo cruzildn pelus rllas de S. l'euro,e S. .Tonquilll, Lendo li esquerda
as rua' do l'rill'ipc e uu Pl'illcew, e á direilll us runs da Praiuha, Novu do I:'rillcipe, e a
ladeira de João de GalÍllhas Freg. dI) Sucramenlo, 2, districto, aL(\ á rua de S. Joaquim;
Creg. de SanLa Âlllla, 2" disLriclo, o Indo esquerdo desde a igreja de S. Joaquim uLrl ii rua
da I'rinceza; freg. de SanLa Rila, 1u disLrirLO, o IlIdo dir. ilo desde a igreja do S. Joaquim
até ao fim, e o esquerdu de,de a ruu da Princezu ulé á [lraçu i\lunicipal.

Rua Impel'Íal do P"incipe, em S ChriSLO\'Ôo.
Rua da Imperial Quinta, principia uo porlão da mesma Quiuta (na Cancel1a), e 6nalislI

na rna du Peuregulbo. Freg. do EUf;enho Velho.
Rua do In{wnte, principia nu praiu do Fllllllengo, e finalisa na rua do Cullete, em Crenle

li rua Hous de DI'ICmbru. Freg da Gluria.
Rua dos Invalidas, prillcipia no catnpo du Â('clamaçllo, na esquina da rua do Conde, e

finuli.a na rua ue MaLar:\vallos; endo c.rladu pelas ruas do Senado e R zel.\le, leude á
esquerdu a rua da Rela~ãu. l"rcl!. de Sanlo AnloulO. •

Rua do Jacaré nu Praia Grande, alé li lraVl'ssa do .Jacaré. Freg. de S. Chrislovllo,
Rua do Jardim Botanico, principia ollde findu a de S. Clemeute, e termina no largo

onde comoção a~ do S pé e Bou-VisLn. Freg. du LagOa.
Rtta da Joanna, I'eja tua de D Januat'ia.
Rua do Jogo da Bola, nu 11111'1'0 da Conceiçllo, em conlinuaçllo á ladeira do mesmo

nome, e linali>a lia ruu da Pedru do Sul. Freg. deSantu nila. 20 disLrirlo.
Rua do José Clemente, princilliu na rua Ildla de S. Jollo,e fiualisa na praia de S. Chris

tovão, perlo do remilerio. FI'l'g. de S. Chri lovilo.
Rua dos Junquilhos, no morro de SanLa Thereza. Freg. de Santo Antonio.
Rua da Lampadosa.. principiR no largo de S. Frallrisco d.; Paula, e fillalisa na rua do

RegenLe i selldo cruzadn pcius ruus du Sacrlllucnlo e de S Jorge; t:ndo á direila as ruas
do Fugo, da COllceição e Leopoldina, e á esquerda a ~ravess I do Tbealro. Freg. do Sacra
mento, 1U d.-lrirlo.

Rua da Lapfl. ou Lapa do Desterro, principia no largo do mesmo nome, e fi lali'n na rUll
dll Gloriu; cruzando-u a rua de Sunla Thcreza; e lendo á esquerda u Lruve,sa do Desterro.
Freg. da Gloria.

Rua das L01'angeiras, principia nll praça da Gloria. e finnli'a na rua do Cosme Velho,
lendo /, direita a tr:l\eS'i1 du Carl'alllll dr Sá e a run NuviI dlls LIII'allgeiras. e á esquerda as
ruus Ypirallgu. Guullubáru. l' du Munlinho ou Iluodo N IVO. Freg. da Gloriu.

Rua Larga de S Joaquim, lejll rua de S. Joa.quirn.
Rua dos Latoeiros, prillcipia 110 L.rg<l da Cllriora, na ei''1uina d I rua da As;;ell1bl<!a, e

finalisa lia rllu ,I" RU>lIrio; sendo cruzada pelus ruus do Cano e do Ouvidor. Freg do Sa
crlllllenLo, 1U diSLrirto.

Rua do Lavradio. prinl'ipia lHl rua rio Conde. e finnlisa na de \Il1lacavallos, cruzando li
rua do Senlld i lendo li eS'luerda a dos A rcos, e á direiLa 115 da RelaClIo e Rezende. Freg.
de Santo AIlLuni .

Rua Leopoldina, principia n,l rUll da Lampadosu, e finlllisa na travessa das Dellas-Ar
tes. Frq~. do Sal'l' l1Ienlo, 10 d islrirlo.

RIta do Livramento, vt'ja rua Nova do Livramento.
RIta de Lui:; de Vasconcel/os, (lluLr'ura Boqueirão do l-asseio), prilldpill no largo da

Ajllda, do lud(. d,) Pa;; cio, e finalisu lia pralU i lelldo á I'squ rda u ll'al'eS;1I do Jlaia,
FreI!. de S. .1oS11, 20 dislrirlo

Rua elo il'Jacacu, IIrinl'Ípiu na ru:, de S. Francisco Xavier, c finalia 110 Macaco. Freg.
rio Ellgcllho Velho e S. ChriSlOl'iio,

Rua do Mangue. I'eju rua do SabãO do ,l!angue.
]lua deu JllangueiraB, princi pia Ull rua do~ BarboDos, em Crente á dos Arcos, e fiualis.
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no largo da Lapa; lelldo á direita li lral'essll do )Josqueira. Freg. de S, José, 20 diso
trieto.

Rua das Uarrccas, prillcipia na rua do D1lrbonos, em frente ao cbafariz, e finalisa Da
rua do Passeio. Fre'. de S. JlI é, 20 di Iricto.

Rua D. lIIa?'ianna, elll S. Cls.l1Ientc.
Rua de ~Ia/'ulty, pril1l'Ípiu 110 campo de S. Cbrislovüo, o finalisa na casa do Sr. Luiz

1\Innool Ba to . Freg. de S. ChrislOlfio.
Rua de Jllalacauallos, prin ipia lia rua dos DarbO!lOS, ao pé da ladeira de Sanla Tbe

reza, e Hllulisa IIU rua ,'ova do COlide; lendo ii direita as ruus tio LaVl'udio, dos ln 1'11 lidos,
do ~ezcndo, e do Selludo, c o becco do TuI'! CS ; á eS'luerda li rua do l\lollle-Alegre e a
lud('lra do cnado, cruzulldo a do 'dIa )lanocl. Frea . de SlInlo Alltonio.

Rifa de Malapo/'cos prillcipia ollde fillali li a rua 'llIa do Conde, na C<lixa d'Agua, o
finallsil no lurgo de I\J/llaporl'os. Freg. do EII"cubo Velho.

J/ua da .lIall"!'::, prillcipia 11<1 rua de . CI~mente, e lioalisa ua 'ol'a do S, Joaquim,
Frc". da LlI"ôa.

Rua do jllallo-Grosso, prilll'ipia 110 Hill da rua do E carrega, e filnlisa na tnncssa tio
l\1ullo·Gros·o. Freg. de Santa Rilu, 20 di tdl,to.

Rua elo 1l1altoso (abertll lias tel'l',lS do JlIIIJ, Cahido. tem pouco mai de 300 braças de
cxlensfio sobre li de laf<rura), prillcipia lia rua do EII"ellho Velho, em frellle ú tra\' -a da
llaillha, e finulisa na rua NOI'a do Imperador, cortando a rua do Cabido. Freg. 010 En
genho Yl'lho,

/lLtlt do iJlauá, a 'lue do largo do Guirnal'1ies 110 morro de Santa Tbereza, I'a, ter em
din'ercnla rumos II encontrar 11 rua iUonle-Aleg;·e. Freg. de Santo Antonio.

II/la do Jlcirelles, no 11101'1'0 de Santa Therelll .
. Rua do Mercado (oulr'ora da P/'aia do Peixe), priucipia no largo do Paço, e finali 11
junto li alfandl'ga ' sentlo crllZllda pelll rua do OUI idor, e lendo ú e 'lucrda ii do l\osal'io
c o becco do Adrlos, c á direita a prlo~a do :\lerrado, I- reg da Candclaria, 20 di'lricto,

Rua da .Ii ericOl'llia, principia no lurgo do Pa<;o, e flnalisa uo da ;\li-ericordia; endo
crulllda pela: ruas de 8, JQs', e tio Colol'ello' lendo ii din'it1l 11 rua da àS'cI}Jbll'u, e á
cSljuerd:1 o largo dll, s elllbl~lI, os beccos du Torre, do l'idulgn, da Boa íUorle, da ;'Ilu ica,
o a Lr,I1'('S'a cio Guindatc. FreO'. dI' . ,lo~e, 10 distril'lo.

Rua do .11onte, ou Lac' 'ira do lAvramento, I'cja a ladeira desle nome.
llua cio ,l/ollte-A.legre, prinripiil UiI rua li .\llltilcal'ltllos, e I'ai terminar no encana

lIlCiltO, III) InOI'l'I) de Sanla Tbel',·;". Frc". de Santo AlIlonio .
. !!/la do .lIoulinho. abert,l, elll l81H, 110 morro do IUlldo Novo ou da Doa Visla, prin

Clplilno Jardim dasLllrungeira ,cdel'e ir terminar lia rua do Olinda, eru Botafogo. Freg.
da Gloria.

Rua JU!lnicipal, principia IHI rua ~ol'a deS. Dento, e flnalisa no lar"o de aota Rila,
COrlilllllo-a /1 rua do- Denediclinos. Freg. de 'anta Rita,lo di lriclo.

Rua do .Uorundli, prinl'Ípin na praiu de • ChrislOl'ltO, e linalisa no campo do mesmo
nOlne. Frcg. de '. ChristOl'iio.

11110 rio Noves, no morro do mesmo LJome: principia na praça do Alfredo, e finalisa na
Iral'e,-;I do -1'I'e . FI'" de Santo Antonio.

11Ita Nova (lo Bom Janlim, I'rillci pin na I'U I Nova do Conde, e finalisa na do Alerrado,
eru frellle á do nom Jnrdim. Freg. de Santa Auua. 1u districlo.

RI/a .Yova elo Conde, prinripia IIU campo dn Acclall1n~fio, e finulisa na Caixa d'Agua,
cortllndo·a ,1 ruo 1'01'l1l0SIl, e temlo it e"'lllcrda as ruas d '''Iatacavullo , de Paula "fatto e
de Caturnbr, o á direitu as do Arenl, 1'I6res e Noya do Bom Jardiln, e a tl11vessa da Cur
re.cçuo. Frcg. de SanlO Anlonio, ale ao rilaruriz de Calumby; freg. de Santa Anna, 10 dis
Inclo, desde a chllfariz, fronteiro ao n. 1.12, ate á Caixa d'Agua exclusivamente.

llua elas Flôl'es, lia fl'cguczill de S, Chrislol'Uo.
R(.u( Not'a do Imperado?', prillcipillnll rua de S. Cbristovão, e ün!\lisa na de S.l'l'uncisco

Xal'ler. Freg. do ElIgenho Velho.
R,ua _Yooa das Laran[jeiras, prilleipia 1'13 rua das Larangoira , e finalisa no Cano da

Cao'loc/,. FreI;. cio Gloria. ,
1(ua No 00. do Livramento, prin ipi:l na rl1a da S'lUel ,e finalisll na (ruia dll Gambõa'

telldo á direila a trill'essa ela Mallgueira e o hecco do Su piro e á esquerdu os beecas do
1\Ioreirn e Lil'rall1C to, ea trnye a do mesmo nome. Freg. deSaJltu Rita, 20 districto.

flua Noua de llIal'ulty, principia na praia de S. Chrislol'Uo, e ünalisa /ln rua tle 1\10'
ruhy. ['reg, de S; Chrislovao.

lluaNuva do Ouuidol', leja Il'al'es a do OUl'idor.
Rua Noua do Príncipe. princi (lia no fim da rua da Concoir,üo e ünali a na da Impcratriz,

em Crenle á cio l'l'illcipe; lendo ii lllreita o bcceo do llarroso. Freg. de Santa Rila, 1U dist,
as
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Rua Nova dos Qttllrteis, veja travessa dos Quarteis.
Rua Nova do abão, v~ja rua do Sabão da Cidade 'ova.
Ruu Nova de S. Bento, principia /lO fim du rua da Quitanda, e finulisa Ull rua da Prai

nha i tendo Ó rsquerda a rU'llIlullicipal, e li direita a ladeira que sohe pura S.lleuto. Freg.
de Santa Rita. i disLricto.

Rua.Yova de S.FI'llTleis<'o da PI'ninho, veja rua da ,aurle.
Rua NovlL de S. Joaquim, principia na (l1'(1i,1 do Bolafogo, e finali.a na rua da Real

Gl'3nde1.a. Fre". da Lagóa.
Rua Nova de S. Pe'lro. veja rUII de . Pedro dil Cidade Nova.
Rua do Xl/neia, outr'ora Segunda Tnll'es a de S. Joaquim) I, rincipia ua rWI do Conde,

enlre a do Regeute e o Campo. e rU13lisil nn rua de S. Joaquim i sendo cruzada pela ruas
dos Cigano'. do Hospicio, 110 Senhor dos Passos, d'l Alfandega, do Sahão e de . I'edro.
l' re". do anamellLo, 1" districto all\ á rua dI' Hospieio. o 20 desta até au 11111.

Rua do Olinda, p'rinl'ipia na praia do 8otllrogo; em frellle ao cbariz,e fillalisn na casa do
sllnde Peixolo. (1'l'(lblllha·se nu "benu,HI dr 1111111 rua que dellll dará sahida para as La

,ranl:eirns. qne en'iró pura lrulIsilo de vehiculos). Fleg, da LagO;I.
Rua do Oliveim, lia Pia~ al'a. Freg. da Lil!;Oa.
Rua do Oriente, pnncipiu na pru~a do Alfredo, o vai Lerminnr nos Canos. Freg. de

Sallto Ânlonio.
RI/a dos Ourives, principia lia rU(l de . Josl',e finalisa lia ladeira dil Conceição, seudo

cruzada pelas rllas da Â-selllbléa, do Cano, do OUl'idor, do osario. tio llospieio, du !I
raude!;n, ilo Sahno, dr~ ,'. P 'dro, das Violas e tia l'r,liuha: prillcipilllldllllellll o beeco de
João Bupti ta. pa sando pelo IlIrgo de anta RiLa. Freg. de . JO:l' 10 di.lrirto ntr (I rua
rIo Cano, lano direito; freg. do Sacramenlo ull\ iI rua da' Violas. lado esquerdo. sendo 10
dislriclo alI; II do H"spicio, e 2" deSUI alé ii da' Viola'; rreg da Cnmlelllrin, da rlla do
Cano li da Violas, lado direito i rreg. de Santa Ditu, 10 di lricto, da rua das Violas até
no fim, de '"l1bo os Indos.

Rua do Ouvidor, pri cipia na praça tle ;\lllrinhas, e finali a 110 largo de . Franci co do
Pllula i seudo cl'Uzndll pela I'IIilS do i\lel'!·lIdo. Dirrilll. da Quilnuda. dos Ollril'cs, rios J.a·
loeiros. e da Valln i ll'ndo ii dirrit'l o beecos da Lnpll e du CallJ'cllas, e ii esqu 'rtlu o
beecn do Arco do Tellcs, a I'lW rio enrnlo e a tr:lI'essn do Ouvidor. Frc". du Candclal'Ía,
alé II rua do Ourives; freg. do Sacramento, i o dislricLo, da 1'1 dos Ourives ulé aO I(\l'go
de S. Franeisco de Paula.

Rltu das Palmeiras, principia na rua de S Clemente, e finati li n' dc . Jouquim, 0/11
Dolorogo. Vrcg. du LilgOa

Rua do Pdo-Ferro, prillcipia na praia de S. Chrislovúo, c finalisa nu rua de l\luruhy,
Frrg. de S. Chrislol'no.

Run do Papn-Couves, em Catumby. Freg. de Sanla Anuu, 1- districto.
RIta do P"?'fIl'SO, principia nu esquina ,la rua dc S. .sebastiüo, e vai Lerminur no 1lI111'0

da ehucnra do SI'. .Tos', TIornardillo. l1reg. do SUIILo AulOllio.
RIta do Pat'La, I'eja rua de S. JOSl'.
RlIa do Passeio"principia 110 lorgo da Âjudu. em continuação <lu rua de SillIln Lnl.in,

e filia lisa no largo da Lap'l, na e,quina da ruu das Mallgueil'iJ'; lcnuo Ú c'fJllerda a !'ln de
Luiz de Va cOllcellos o o Passeio Publico, e á direila a rUil da' ;\lorrccas. Freg. de . Jo I;,
2" d islrÍl'lo.

Rnfl, de Paula j"faltos, no morro do mesmo nOllle.jll'illcipia lia rua ~ol'n do Cundc.e
fio"li a IHl rlla rle O. Jo.epha, no morro do, -eles. Freg. d Sallta AlIlla, 10 rlistriClo, nll:1\
ladeira do Scnarlo; o rrslo perlcnceárreg. dcSanlo Alllonio.

Rua rlrl Perita do Srll, principin nu rUiI du .saude, c fi II li lisa lia rua cio Jo"o d,1 ola.
Fre~. de SOllta nita. 20 dislr'cto. o

11/((1 rio Pedregulho, Ilt'incipia no campo do S. Chrislovão, c [jnali<a na praça de Dcm
fica. Freg. "o '. Chri,tOl110

Rua rIa Perlteira ri!! Ganrlelrtl"ia, prillripia na rua da Pedl'eira da Gloria, fi'lali<a 1111
pr:l~a ela 61 ria; lendo IÍ rsrluel'da as rllns Bella da PI'inc z I e OOllS de OC1..'nJiJro, c ii di
reita o morro da Nov" Cilllr;1, Freg. da Gloria,

R,ut (la PerLl'ei,.a ali GIf)I'ia, l~riuripi,1 lia rlla do CaL,I!l~. e fillll!'sa 110 '1101'1'0 de C:lnt,1'
gollo i lendo á e lJuel'llu a rua da Pedreira da Call1elilria. 1're". riu Glori,1.

Rt~a dos Pescrl'1ote;~. prin~ipin na prnill dns ~1Í't iro" a 'l~' do ar'cllnl til! 1l1lrinhn, e
fillall'n no Inr"o rio linnlll Rlla; se 1110 Cl'lIl.lldn pelas ruas 011' iLa. da Cnlldelaria c th
Quitllll'la, e lendo ii rlireita a rua dOI Benc lictillos e atral'essa de Sallta Ritll, Fr~". d~
'nnla Rila. t" dislriclo. "
Rlu~ PettOlJolis, prillcipiu n3 ClIcanalll nLo, e vni lerminur na do Oriente no morro de

Snnta Therezll. Freg. de Sunto Antonio. •
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RUIl do Pinheiro, prin ipia na praia tio Flamen"'o, e fina lisa na rua do Cattete, adiante
da praça da Gloria. FI' 'g. da Gloria.

Rutl- dos Pi/lheiros, terceira rua ii e,qurrda dil de Catumby, e vai flnalisar no morro
UI) :'iC"êS, FrCf(. ue SlIllta AII lia , 10 ui tricLo

Rua. do Piolho, veja rua tlil CilriOl'a, ~

Rull do P01'tãO do Trem. prillcipia no largo de iUoul'a, e finulisa no portão' do arsenal
de "'lIerra. l'reg, de S. ,José, 1" districto.

Ruet cio PutUlo VC1'melho, veja rua tle J Iluarahy l'equeno,
H/IIl elo Porlo, prillc:ipia lia l'lIa UO Sabão U" i\lulIgue. e fil1alisa na Velha de S, Diogo.

jircg. de Sanla Anila, 10 districto. alé ii rua do Âlernlllcl, c '}," desta alé ao flm.
Rua elC! Pretinha, principia uo laqio da Prainha e linali a na rua da Impel'iltriz; leodo

ii di rcila ii lacrei ra d II Concnição. c ii C5q uerua as rUilS Nova do S, Bento, do' Benod il'linos,
cios Ourives, da Yallll, o do 1'0"0 e lItru"OS a deSanta Rila; erul.ando a rua d I Conceiçüo.
Prego de Sanla RiLU, 1" dislriclo. (Alé o anno de 1855 denol11inou-se-l'tu~ do Aljube
ue de a rua (Ias Ourives até ti ua lrnporutril.)

Rua !losP,'C!.::cres.no Rio COlllprido. FI'c", do E 'ganho Velho.
Rua da l'rince.::a. principia ni. rua dn tmpel'lllriz, t1nali'n no Formosa (tnmbem ü

conhecidu por I'rinceza dos Cajueiros; sendo 'ruzaua pelas rIJas do C05la, de !'.. Lou
rençu, e a lraves a das Part,lhas, lendo ii e lueruil ii ruu de Santa Anna. Freg. de Sanla
Anna, 2" disll'l)

RueL da Prince.::a Imperial, no mo\'l'o dll j 'ova Cinlro, pl'inripi:ll1do na rua dlll'edl'eir"
dll Cand('lllria, elll l'renle ii rua llella dl1 Princczn. Fleg. ua Gloria.

lllla da Principe, principia nll rua dn Imperatriz, e finalisn na Formosa (lambem é
eOllherida pur Pl'llIripe dos C'ljueiros ; ~elldo cruzada pc1ns runs do Coslil, ue S. Lou
renco o tle Santa Annu, c leuuo á iJireila il lrul'eSSa lia Parlilhas, Freg. de Sunla A.nna,
2" ti islri eto.

RlIa do lJrincipe Imperia/, Irineipia na praia ue S. Christovijo, e fiualisa no campo
do 11l0~1Il0 nOllle. l"re"'. de S, Chri 10rUo.

Ruo do Progresso. principia 110 largo do Alfredo, no morro UO ,·ol·e'. e flnulisa na do
Oril'ule. Fre", do Sunlo Alltonio.

Rlla elo Pl'oposilo, pl'incipiu na ruu da Saude, c flnalis', na prl1ia da Gamlloa. tendo á
e,quel'llu a lra,essa uu ?tl,lnl;lll:ira. f'I'eg. de Sanla Ditu, 2' di'lriclo.

ltllo da Providencia, pl'indpill no l"rf;O cio mesmo nome, e flllilli a por um bereo que
lhe dá s"hiua pilrll a run do Sacco do All'ers; tonuo 110 fim a ladeira do morro dll For
miga. I,'re". lle ,'lIula Anna, 2" di lril:lo.

Rua elos Qual'leis, I' 'jn rua Bella de S. .Tofio.
l/lia da Qtânla ImlJSriul, prinripiu na rua do Pedregulho, e I'ili terminar na Quinta.

Freg, ue S. Chril.l'uo.
Rua ela Quitanda, principia na I'na de S, José, o flnulisa nu run _'ol'a de S. Denlo;

sendo enlzilda pelas ruas da Âsselllbléa, do Cano, uo OUl'iuor, do 1\osario, do Hospieio.
da AIl'nndega, UO Snhno. de . Pedro, da. Violas e do' l?~eseadores' lonuo ii uireilu o
he('['o tio CaI'lIlO, e n rua e beceo rle Brag:lllr,a, l'reg, do S. .1051',10 di:lricto, da rUil do
S. ,1051\ ati' ii tio C:1I10; 1'1' 'g, da Calluc};lrin. da rU'1 do Cano alé ii <10 I'esendores; é freg,
de anLa Rila, 1" districlo, dil l'Utl uos !'escndores Iltl\ á No"a ,lo ,Belllo,

Rua elo Rangel, principiu lia rua de Ândarahl' Grande, e finalisu lia de Ándamhl' Pe
queno, Freg. tio Engenho Velho.

BlIa da Real Grandeza, principia nu rua de S. Clemente, e flnalisu na praia da Copa
c.lhana; lendo 11 esquorda li rua Nova de S. JOilQllim. Freg, tia LagOa.

1Jua clo llegente (oulr'ora Pril110irll Tral'essa d S, Joaquim), prinl'ipia na rua do
Conde, e finnlisa nll do S. Joaquim' sendo tru1.nda Jlol s ruas rios Cig;lnos, do Hospicio,
do Senhor dos Passos, da Â1fallde ....n, do Sabi10 e do ,Pedro, linduntlo Ilellu a dn tam
podosa. FI' g. do Sacramenlo, 10 distriClo, até il rua do Hospicio, e 20 l!t'sta até ao fim.

Rua da Re/açiio, principia na rua do Lavradio, e linalisa na dos Invalidas. Freg. de
Santo Anlonio. •

lllla do Relil'o Saudoso, principia na rua B,ella de S. João, o flnalisa na Ponta do Cujú,
Freg. (lc S. Ch l'Ístol'iio. .

1111a do Rezende, prillei piu nu run uo LU\'l'adio, el1l continuação á dos AI'COS, e fina lisa
nil ue i\lata avullus; s '11110 cruzaria pela rlla tio Inl'alidos, lendo á esquerua ii rua do
Silva ~Jalloel e o bceeo do Torr s. Frog. ue Sanlo AlIlonio,

RI~a tlo Rio Comprido, principia na rIJa do Engonho Velho, e vui olé á serra, atraves
sanllo a prnça do Di po. l'reg, do Ellgonho Velho.

Rua do Rosario, I rillcipill lia rua do l'Ilereado, e flnalisa na da Valia; sendo cruzada
pelas ruas Direita, da Quitanda e dos OUI'il'os, e polo becco das Caocellus; tendo á direita
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os ueccos da Lapa e do Fisco, e lt esquerda a rua dos Laloeiros. Freg. da CandeIa ria até á
rua dos Ourivos; fro". do SacramcLllo, i u dislrielo, da rua dos Ourivo nlé á da Vnlla.

R!~a do Rosa, principia na ton do Ypirunga, o finalisa no mono do Mundo N$vo, Ci'U
'1.a ndo II mn Guunu bUrn. frog. do Gloria

Rua do Sd, no morro da Nova ChIlra. Frol'. da Gloria.
Rua do Sabão, principia na praia dos i\lllloiros. e finnli'lI no cnmpo da Acelamaçllo;

sondo erU~ildn pelns rUils Diroila, dil Cilndclarin, da Quilanda, do Ourive, da Valia, do
}"ogo, da Concoição, do Regenle, o do l'iuncio; lendo ii e querdo o bece I dos Al1liclos o i!
Lraro sa doS. Domingo; e ii diroiln o'largos do Capim e de 5. Dom'in"os. Freg. dn CÜIl
dolaria, ulé ii rUi! do Ourives; freg. do Saerulllelllo, 20 dislriclo, du rua dos Ourives ulé
ao CUlTlpo.

Rua do Sa,büo ela Oiclade Nova, prillcipiu no campo da Acelumaçüo, e finoli u nil praça
d~ Rocio l'0'lUCJ10; sendo cruZlldu peln ruu formosn. FI' g. de SunlU Anni!, 10 dis-
l/'lclo. '

Bua do Sabão do lJlangue, prineipin na praçn do Roeio Pequono, em eontil1uaçrto ÍI do
SabiiO da Cidade Novn, o finillisa l1a rua do Alorro, Fro", do anlu Anna. 1." dis\ric!o.

Ruc! do Sacco do AlfeTes, principia no largo du Providoncia, o fillalisu IIU praia do Sacco
elo Alfores; lOlldo iI esquerdu a J'ua do Bonl Jardim 00 morro tio Nhél'o, o ii dircila a rua
da Prol'idencia, o n ladoira do morro dn Forllliga. l'reg. lle Sunla Anila, 2u dislriclll.

Rua do Sacl'amel1lo, prillcipiu nu pl'nça da ConslilUiçl1o, e finaJiso na rua do Sllllhor dos
Passos; elido cruzada pellls ruas dil Larnpatlosa e do Hospicio, o lelldo!J esquerda as lrll
v,ossas das Uellas-Arles Cda Moeda. Freg. do Sacram IIlo, io dislriclo, da pruçu da COIIS
lIluiÇáo IIlé ii 1'110 do Hospício; 20 díslriclo, desla nlé ÍI do ellhor dlls PlISSOS.

Rua de Sa~tla Anna, prinripill no Cllnpo ,la Acl'lalllaçáo, e fillll\isa 11/1 run da Prill('C7.a;
lelldo fi direila II rua Delrils dos Quartoi ,o cruzaltrlo-a u rua do Pri\JcillO. Freg. de SUllla
Annu, 20 dislriclo.

Rua de Santa CMislina, prillcipia na rua de Sanlo Amaro du Gloria, e filluli u lia do
Aqueduclo, Frog, du Gloria.

RU(1 de Santa Lw:ia, prillcipia na rua do ClIlabouço, o finalisa no largo ria Ajuda.
Frog. de S. José, 1" dislrielo.

Rutt deSanlaRosa, prílH:ipiallll rlln tln S. Leopolllll o fil1ll\isa lia doS. Ditgo; lendo
ao lado di reilo o Rocio Poq \Jono, o ao esq uerdo /I rua do Manguo o a do Ãlerr,ld o. Freg.
de Sanla Anl1ll, 10 dislriclo.

Rua de Santa 1'lIel'e::a, principia 11:1 ladeira do mo mo nome (110 filll da rua do. Rar
IJollosJ, o fillalisa 110 pr:lia da Ar~a de HIlspanhn (11:1 Lapa); sendo l'I'l1zHla pela 1'L111 du
Lapil, o lendo it esquerda ulral'o<sa do Mosqueirll e o bocco do Inlperio. l~rog. do S. José,
2(' dislril'lO, lIlê ao bel'to .10 Tmpcrio; freg. dll Gloria, rio dilil bel'l:o ulé li praia.

RuC! tle S(IIl/a Tllel'e::a da Gloria, prill'ipi .. no Cllminho NOI'o do llollll'ogO. defrontc d:l
Lrlll'cs,a do Guedes, l' filwlisa lIn rua GlIlIlIUbn'ril. Fn'g. da Gloria.

Rua de Sanla '1.·here:q. do N/uivo. Il lJlle do mo Ino 11101'1'0 vai dur ú pruia do Saeeo do
A Jfores. Frcg. de Slllllu A 111111, 2" dislriclo.

Rua de San/o Al1Ia,.o, prillcipia lI!l pruiu doCljú, o finalisa nu Qllillla do Cujú. Frcg.
do S. Chrislol'iio.

Raa de Sanlo Amal'o da Olol·ia. principia nu rlla do Callele, o I'ni Onlllis8r no morro,
lendo ii direiLulI rua do SillIln Chrislilla. freg. da Glorill.

Rua de Santo Anlonio, principiil nu rIJa du Ajud:l, o fillalisu no IlIrgo da Curioeo.
Freg de S, José, 20 uislricLo.

R!ta de Santo Antanio, prillcipia 110 campo de S. ChrisLovilo, e finalisu nll rUII dll Au
1'01',1, Freg. dc S ChrislO\'iiO.

Rua de. San/o Ignacio, prill ,i pia na prain do Flamcllgo, o fillalisa nu rua do Cullete,
adi,lIlle rIa do Pillheiro. Frog. da Gloriu.

RlIa de S,lJen/o, "êja rua NOI'II do S. BenLo.
Rurt ele S Carlos no narro Vormolho), principia na rua Jo Malllporcos, o \'ui filldar no

Rill Comprido. l'reg. do ElIgollho Velho.
Rua de S. Clt1'isllJvão, prillci pia no Inrgo do MlIlaporco;;, c fiuul isa lia rlJu do Cilmpo de

S. Chl'isl!JI':iO, pouco adi:llllo da do Imperador, lelldo fi dir'ila:1 rllll do Alerro, o o Illillu
douro; it esquerda a rua de D. JUIlII:lI'ill, e'l In'lJcrial Quillt.u dn Boa-Vi,la; cru~undo a
rua NOI',I do Imperador e a do IlIIjlllrur!or. Freg. do ElIgellho Velho, i o dislriclo ulé lJ rUll
do Imporador, o f,.e". de S. Chrislul'üO u cOIIl,ÍlIuaçiio alé 110 lilll •

.R·ua tle S. C/emente, prilleipiu lia praia do llOl:dogo, e filllllisa na Logôu de Rodl'i~o de
Freitas, lelldo ii direilu u rua DUlllbilla, e fi csquerda as ruas da Sorocuba, de D. IIJariullllll,
da 111l1lriz, da Reul GI'8ndozu, n Lrul'Cssa de S. Joilo Baplisla, e o largo dos Leõos. Freg.
da LagOa.
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Rua de S. Diniz, principia na rua de S. Carlos, o "ai flndor no morro do Sanlos Ro
d rilo(nes, Fre~. do Engenho V(\lho,

lluCt de S. Diogo, principia no campo d'Aclamaçãu, e flnnlisa na má de S. J01l0 i cru
lallllo-II as ruas Formosa e do Bom Jnrdim, e ;IS trllvr Sll que do Áterrado viio dar li rua
Velhn de 5. Diogo i·tendo li e qucrda n rll"s dil F1orc' e de anln Rosa, e li direiLa o
largo dn Prol idencin, Frrg. de ;Inta Anna,2° di IricLo i excepto o lado esquerdo aLé á
rua dr ,anl:l Rosn, que prrlencc no 1u di tricLo.

Rua de . Francisco da Prainha, I'(jn rua da Saude.
llua de S, Francisco Xall1'el', principin nn rlla do Engenho Velho, e flnalisa na estrada

do Engenho Nol'o, Frcg. do Engenho Velho,
Rua de S. Frellerico, no morro do SanlOS Rodriguo . FreI!. do Engenho Vrlho.
Rua de '. JanuQ1'io, principia nn rua do Pedregulho, e flnalisn na do Vionna. Freg.

de ,Chri,tolfiO.
Rua de João, prinripia na lua do Aterrndo, e Ilnalisa na pedreira de •Diogo. Freg.

dc anta Anna, 2" di·trino.
1l1ICt de S. Joaqltim, (Oulr'ora denolninnvn- e E treila de S. Joaquim desde a rua da

Valln nté II e.quina da da lmperllll'i7., c Lllrga da til ilté ilO Campo. A anLiga rua Lal'{:;a
l'OJl1eçn hnje lll'ln nUl11ernção 1i8 do Iildo direilo, I' 111 do c querdo.) Prillcipia na run da
Valia, c flnnli.n no cnmpo d'Acclilln: :ão: ~cndo cruz<ldn pelas runs do l?onoo, Conccição
e lmpcrillriz; lendo ii dll'eiLa n rua do Co ln e ii esquerda as ruas do RenoellLe e do I un
cio. Freg. de Santa IUln 1U disLrirlo, o Indo direiLO nté ii Igrcja de S. JOilquim: fl'e no . do

:Icrillllento 2° disll'irto, todo o lado esquerdo aLé ao CillllpO; freg ue nnLa Anila 10 di 
Irido, o lado d:rcilo de.de II rua rlillmpcr<llrez <Ilé ao fim.

11lca de S. Joaquim, em . Clelllent\1.
lllla de S, Jorge, principin 113 prnça da Cun.tiluiçõo, c flnalisn 1101 rua da Alfanricga i

cndo cruzaua p.las rua da Lallll'ado n, do Hospicio e rio 'cnhor dos l)asso, i c lendo
lIella fim as lI'al'essns das Uellu.-Arles e da i\Joeda. Freno, do Sucramento, 1" di LricLo,
ulé [] rua do Ho. picio, c 2u dislriclo desta até á da Alfandega.

Rua de . José, prillripiu 110 1011'''0 úo Paço, e linalisa IIU da Cario('u . cruzando-a a tra
"e Sl' do Paço c u rua dil ~lIsericol'llill i c lendo á direitll o 131'''0 da Assemblév, a runs da
Quilunda, do armo e dos Ouril'l , e ii r.querda n ladeirn do Ca lellu e a rnil d'Ajuda.
Oulr'orll d IIOlllinou- e rua do 1'arLo o e paço COIllpl'ChClldirio desdea rua do Ouril'cs
ale no lill'~o du CorioclI. FI' 'g, dI' S. Jo. (\, 1U dislricto, aLé a rua dll Ajuda i e desta a L~ 110
Inrgo dil Cnrioca, pcrlence. o 1111.10 direito ii frcg. do Sacrnmellto, 10 disLricto, e o es
qllrrc\o ii dr S. .lo \' 2U dlslricLo.

filia de ,Lco]Joldo, pl'lnl'Ípia no largo da Catleiil NOla (nn rua das FlOres), e finalisa
no mnn~ue i pl'illeipi:lllllo lIella :I rua de SunLil Rosn Frcg. de ,allla Auna j" di trielo.

Raa de S, Lourenço, I.rinc:pia 110 campo d'Ac 'Inl\la~ão, nu ( quilla dil rua de S• .Ioa
quim, e filllllisll no 1ll0l'I'O do Lil'l'alllrlllo; l'rlJ7.alldo·a as rijas dn Princlpe e da Prillceza,
e lrlldo Il esquerda ii rua DeLrú dos QlIIlrleis, Freg. de anta AnlliJ. 20 districLo.

RUII de S. Lui~, prinripiulIII rua Bellu de S, J01l0, e finulisulla da Feiru. Frrg. de S.
ChriLol'ílo.

Rua ue . ""irolrio, prillcipia no morro do Sanlo' Rodri 'ue. l'rc". do lin"enho Velho.
Rult ele S, Pet/ro, prillripiil 1111 prilia dos Mineiro, li,wlisa 110 campo d'AcclumaçãQ;

sendo cru7.lIda pcl~s ruas Direita, e da Cnndelarill, du Quilllndu, dos Ouril'e>, da Vulln,
do }'ogo da Coueeiç;Io, da (mperaLri7., do Jl.rgrnL' e do NUll('ÍO; e cortalldo o la 1''''0 do
Cupim, que lhe fica iI esqucrdu. Freg. ~a Cnlldelilriu, ilLé li run do Ouril'es; freg, do
SUI'ramento 20 di. Lrirlo, dll rua dos OUrtl'CS IILé ao Cumpo.

lhU! <le -: Pedro cta Cidade Nova, prillcipin 110 Campo d'ÀccllIlI1ação, e Ilnuli a na
praça do Rocio Peqllello; cruzando-u a ruu Formosa. Freg, de Santa AllIl~I, i U di IricLo.

Rita de . 'aluador, prineipill 1111 rlla da Bella ViSlll, atnll'Cssa a du Eng 'nlto Velho
e vai finaliSlIr lia rlla OVII do IlIIperador I'reg do En"ellho Velho.

RlI11 de S ebas/iã.O, prilll'ipia li direilll da 1'110 de Paula ~I;:LLos, e filia lisa no muro da
ehararll cio 1'. José llerllardillo. "'rc". dcSalllo Aolollio,

Rua elo 501)0, principia 1Ii1 rua do Jardim' DOlilllico, e flnulisa uu pruia da Restinga.
Freg'. da LII"OIl. , . , ','

Rua ela Sltude, princlpHlnu 1Irgo da Pr,lIl1hn. c flllUltsa 110 Lraplche da Saude ; tendo a
esquerda a ladeira de .Iu'10. Momelll, a rua do Escol'I'eg'I, o A~ro do S: Francis,co, a ruas
Funda, Velha de S. FranCISCO, da Pel~ril do Snl, da rlllper~LI'I7., ,a IlIdelra do Llvrulllellto,
u rua dn HJI'1ll0:liu, 11 becco ell1 ahllln, e os morros da COllcrlç30, do Vallon"o, do Li.
I'l'alllellLo c (llI Uoa Vi ·tn ; fi direilll o herco das CanOll , o cOlIsulado, a, praça i\1unicipal e
a da llllrll1llnia, c a pridn da Ilude ,; cruzando ,o bacco do J03~ IgnaclO. (ALé o anilo de
18lSIi denominava-so .Iua de S. Fl'onclsco da Prainha alé fi esqulIlu da l'ua do Escol'roga i
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Nor:tJde S. Frnnci.co da Prninhn do Escorregalllé o largo da Imperalriz; e da Saude
de la até ao fim ) Freg. de S;1II111 Rita, 2° rli lriclo.

Rua da Segullda·Feira, no nm du rllll do En~enho Yelho Freg, do En~enho Velho.
UI/a do Selí!ldo. prillt'il'iu nu filll du rua do Espirilo-SulIlo, c ullillisn nu ruu de ~!lIl.n

r;l\lI11os, CIII frcnlc iJ luddra doSl'u: ou; sendo cruzutla pelas rllus d" LU\I'ndio e UIIS ln
\'alido , e lendo ú dircilaa !I'iIH.Sllllo Selllldo e II rua Forlllo'a Frcl;. do II I' 1'"IlIcnlo,
i,) dislriclo, uté a run do Lal'radio; Frl'g. de SanlU Anlonio, da rua tio Lal'l'udio ulé uo
um,

/lua elo Senado7' Cassiano, prill<'ipiu na run de . Luizll, e Iinalisa 110 mOrro de f'unla
Thercza, lIU rua do AquenllclO. 1·'leg. tia Gloria,

Rua do Senhor rio Dom-fim, ullilllumcnle ubcrta cm l\1:lruh)', Frcg. de S. Chri'loriio.
Rna do Senhor dos Passos, pl'incipill na ruu do FOHO, e finalisn no C'lnlpo d'Acclu

maçiio; sendo cruzada pclus ruas da C nceiçiio, de S. Jorge, do Regenle e do Jliuncio;
tendo fi esquerda a do Sucramenlo, Frcg. tio Sacrllnll'nto 2" districlo.

Rua do Silva ,Wonoel, prillcipia na rua do Rezellfle. e flnalisn no morro de Sanlu The
reZi!, sClldo ruzadn pela rl.lu de ~latac;ll'allos. FreI). de Sanlo Anlonio.

Rua da S07'ocnba, principia LU rua de , Clemenle, e fitwlisa na 'ol'a úe • Joaquim.
Frcg. da Logon.

liuo do Souto. principia IW rlln NOl'a do Imper '01', e I1nnlisn na de D. Jalluarin,
Frr", do Ellgcnho Velho,

Rua do Theatl'o, prillcipin 110 Inroo de •. Frnnci co ue Paula e I1l1alisll 110 lhrlllro de
S. Pedro dc Alcalllarü; lClloO ú direitü II travessa do 'lhealro. Frcg, do SacraJllelllo,
1" dislriclo.

Rua l'here;ina, llrinc'ipin na rull l\fuuá e \'ai Icrmillar na oe i\Ionle-Alegre, no morro
de, anla Thereza. Freg, de SanlO Anlonio,

l/tia do T7·em. reja rllu tio Porliio do Trem.
Rua do União, prinl'ipia Iltl prnia da Gambõa, e finalisa na do Sacco do Alflrt& Frc"'.

de Sunta Allno, 20 di triclo. o
Rua da T'alla, principia no lurgo da CIII'ioca. c finalisa na run da PrainlHl ; sendo cru

zaua pelas ruas do CUIIO, do Ouvidol', uo Hospicio, ela AIfll II ti C"'Il. elo Sabiio, de S. Pedro
e dóiS Violn ; lelldo á c ljuél'lla o 1111'150 da ~ e 11 rua de , Jouljllilll, e [I direita 11 I UII do
llnsario Freg, do Snl'l'UlIlcnlo. 1° di lricto Illé a rua do Hospicio; 2" di 'lriclo desl:1 :Il,;
á das Violas, dc ambos o' Indos; c dah i al,; 11 de S . .r OUI) II illl o ludo e qurrdo sónlellte :
desl:1 rua, c o lado direilo dé-de a da Viol:IS alé á oa Prllillba, perlence il frr~. dc SiIllla
Riw 10 di lriclo.

Rua J'elha de S, Diogo, prinripia na rua do Bom .Jardim, e flnalisa na pedreira rle
DiOGO, 11'\ praiu Forrll sa: lendo ii esquerúu a rnu deS, João e Irares as que rito lcr 110
Aferrado; corlalldo o cumpo de S. Diogo, Freg, de, Ulltl Alma 2u tlislril'lo.

lIua Velha cle S, Zcrancisco da Prainha, principiu e finalisu lia rua da Saude, lí es
querdu dcsla. Frrg de 8anlu Rila 2" di triclo.

11710 (lo Vinnna, prillcipiu nu rua de Muruhy, e fi!wli,a nu de S. Junuario, Freg. de
S. ChrisLovão,

Rua rias Violas, principiulI:1 praia dlls :liillciros, e finalisa nu rua da COlIl'eiciio; SClldo
cruzada pelu'ruas Direila, tia Call,uelaria, du Qu;landu, I~OS O~rive~, <ln VnlIa e do Fogo,
pllssnndo pelo Illrgo de Joiio Dnpllsla. Fr'S da Cnl1del'll'la. lltc li rua dos Ourives; frc"'.
de Sallla RilU, 1° disLrirlo. dn rua úos Ouril'e' nté n du Vidla, In~o di rcilo; frel). di) ,~I
CI'IJlllcnlo 2' di.Lriclo, lo,lo o lado e;:quenlo (lesde u rue dos OUl'Il'e: ulé ii da CfJnceiçiio,
e o lado direilo ele dea rua dn Valia lé ar, fim,

Ru(/ elo Y1Jirango. principia na rua das Lnrungeiras e l1ualisa na oe Santn TlJcrJzn dn
Gloria, Fn·g. un Gloriu.

TRAVESSA.

T7'nvessa de A.nda7'ahyGrande, principia nn rua de Anrlarohy Granoe e flnnlisll nas
Tres-Vcndlls, no Engenho Novo. Frc", do Engenho Velho.

Travessa Augusta, prinripin nn rna dos Felizes c I'ai lerminar na de i\fonle-Alc"re no
morro de Sanla hcre7:1. Frcg, ele anlo Antonio, ,

Tnlve.,sa da BalTeira, principia nu prllcn da Consliluiçiio, na esquilla dll rua da Cd
riocu, e flnllI iSII nurlla do Espirito-SüIlIO; lendo li esquerdu o becco do Piolho. Freg. do
Snl'r:ltnclilo, 1U dis!riclo, .

l'7'avessa do Barro Vermelho, principia na rua do Campo de S. Cbristol'úo, e finulisn
na do Pedre"'ulho, "Freg. de S. ChrislO\'iiO,

T1'uvessa dos Bastos, no morro da NOva Cintra. Fl'eg. da Gloria,
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Travessa dlls Deltas-Artes principia na rua do acramento, e finalisa na de S. Jorge,
tcndo á c'querda a rua Leopoldina. l'reg. do Sacramento.io distriClo.. ,

Travessa da Dellet-risto, priõlcipia na rua o Engenho Vclho, c (mail o na rua da
Bella Vi tu, FI'l'g. do Engellho Velho. ,

Tl'I!ve sa de Demfica, prill 'ipia 110 rua do mesmo nome, c filia 1150 na rua de JUaruhy.
Fre". do Engellho Velho, e . ehri LOl'ilO,

Travessa cto Dom-Jesus, ól que da rua do Sahão I'ni sa hi r ii de S. Ped 1'0, ao lodo do 11/)'·
pilaI da Urdelll Terceirn do S('lIl1ol' BUllI-Je us do Call', rio j aherta por esLa Vencral'el Or
dem em 18 de J:lneiro de '18:>2. Frei;. do acralllento. 20 dLLricto,

Trrwessa c/a Caminho Velho, no Botnfogo. l'rcg. da Glori:l. , '
l'rrrves,w do Cm'valho rle Sá, principia lia rua do Cun'alIJo de a, o fina!l a na d;!s

La rangeiras. Fre". da Gloriu.
Tavessa do Caslello, priucipia na rna do C:I'Lello, c Linlllisa Lla praça do me mo nome.

Freg. dc . ,lo é, lu di Lricto.
Travessa de Calumby, prillcipia na rua do mesmo nome, (da qual é conLinuacão), e

finali-:llln pruCtl do Di-po, l'reg. do EII"enho Velho.
TraI essa da Correcrão, prillcipiu 'lU frellte á cusu de Correcçlio, e termilla no mangue.

Frrg. dc S:llItll AIIII:I, 10 di LriClo.
Trave.sa do Cunha. no principio lia l'UU dc Calumb)', e sob para o morro do Ncrc •

Fl'l'g. de :I II ta AIIIIII t. dil ricto. .
Traves a do Desterro. (ouLr'Or(l rua Detrás rlll Lupa), principia 110 rua d(l, Lapa,. e fI,

lIali.a lia praia da Árôa de lIespanha ; tClldo ii csquerda o DOeco dos CnrmclILo , e a dl
reila a rua dc Santa Thcrcza. Fre", da Gloriu.

Tl"nVes.m elas Escadinhas, prilll'i pia IIU rUól tio Escorrega, e fi lalisa no 11101'1'0 da Cou
l'eição. Fref! dr ~'nnlll lUla, 20 di~Lriclo.

l'ravPsscl (lo Flamengo, do CUlllillho Velho de BoLafogo Íl pJuia do Flamcngo. Frcg.
da Gloria.

1'1'0 es.a das FlOres, em S, Christovfio, enlre as ruas do Páo-Forro c Nova dc lUnruhr.
11re'. tle . Chl'Í~LO\'nO.

Traveua da GambOa, Ill'incipia lia poaia tia Gnlllbón c linali'a na do Sacco do Alfere
1'1'(.... tle Sunta Annól, 2' disLri 'to.

Tl'ClL'essa do Ga:, \'('jn rua da Illulllin'lI:i10, no Alcrrlldo.
Tratesla do Glledes, prillcipia uo Caminho '01'0 de J!otafogo, e finalisa no Call1inho

Vc ho. Freg. da Gluria.
Travessa do Guindasle, principia na praia Ic D, Manocl, Cfiouli a na rua da lUisc

riconliu. Fre~, d ::,.To~,

Trat'cssa do l1'en~o. u que rai da rua lIIaufl tcr iI do EocanamClIlo. no morro de anla
Therl'za. 'Frrl;. de anto Antoniu.

, rC/l'essa do Jacaré, ua run do l1Ie5mO nome, no En"cnho l '01'0. Frr", dc ,ChristO\'.io
Travessrr det Joal/na, principia lia ruu du ,Ioanna, e finalisa na N"ol'a do Impcradur:

Fre". do Engenho Velho.
Travcs a do Livramcnlo, principia na rua do Li\'l'amCnLo, e termina na do Monte,

Frc". de allla Rita, 2u districto.
Trave sa do .1Taia, do fim da rua d' Ajudil alé uo Pu. cio Publico, pelo' fundos dns

cn nsdo largod'!judn. Freg. de S. José,2u di'Ll'Íc(o,
Travessa ela Jllanuueira, principia na rua Nol'u do Lil'l'ill1lcnLo, e finnli a (alrnrcs

lundv il rua da ITarll.oniu)nu lndeiru da Saudc Fre". de unta HiLa, 20 dÍ'LricLo.
"l'avessa dos ilfarques. 110 fim da pruia de Dotnfngo, Freg. ti" La"ô".
Travessa elo ]JJal/o-Grosso, prinl'ipi:1 n/l rua do .)!aUo,Gros-o, c finalisa na rua da

Pedra do Sal. 'Fre". L1e Santa Rita, 2° distri Lo
Trat·essa da jjloeda, prillcipiu na rua do Sacrlllllcnto, (l finalisa na de S. Jorge. Freg,

do Sacralllento, 10 di LrifLo.
Tl'ovessn do lIlOl'ci1'a, principia na rua Nova do Livramcnto, e finalisa lia rua do Montc.

Frrl:(. de Santa Rita, 2" dÍ"lricLo.
Travessn cto Jl[nsqlleil'(( prinripiu lia rua dlls ,H/lngucirus, c üualisu nu de Santa 1'he-

rezll. Frc". dc S. .lo (\, 2' dislriCIO,· ,
Travessa elo Nnvarro, ao ,pé du rua di Bcllu-VisL:I, na frog, do ElIgellho Velho,
7'/'(wesw do Neves, 110 lIIalS ulLo do 11101'1'0 do mcsmo 1101111': principia 110 fim da rua

do Nel'cs, I' dit c:\ll1inho pura SanLa 'Chcrcza, (./lra as ruas do D, Luizil o dc SUlltO AIl1i1ro.
Freg. dc Sunlo Ál1tnnio.

Tl'ovessn elo Ouvid%~~ (outr'OI'1\ rua Nol'u do Ouvidor). príllcipia na rua do CilIIO, c
finulisa 1111 do Ouvidor. Freg da ClJnr1elurill.

Travessa elo Paço, principia no ) Irgo da Asscll1bltl ll, e fiualisiI na rua do CoLol'ollo;
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sendo cruzada pela rua de S. José o pelos boccos da Torre o da Fidalga. Prego do S.
Jo é, 1° dislriclo.

l'1'avessa das Partilhas, principia na rua do Príncipe (nos Cajueiros), e finolísn no
morro do Lil'l'amenlo, comc(ando-Ihe, fi esquerdo, a rua dos Cajueiros. Freg de Sunlo
Anilo, 2° tl islriclo.

Travessa da Pedreira, principia uo fim da ruo do Fo"o, e fiualisa na da Conceiç30.
Freg de Sanla Rita. jU disLriclo.

Travessa dos Quarteis, principia na praça de S, Chri to"30, e f1nalisa no eumpo do
mcsmo nome. FreI;. de S. Chrislovllo.

1'ravessa da Rainha. princi1Jia no rua do Engenho Velho, e linuli a na da flclla-Vi;la,
Freg. do Engenho Velho.

Travessa elo Rosario, principia na rua da Valia, e f1nalísa 110 largo de S. Frallci co de
Paula. Freg. do Sacramento, 1° díslriclo.

Travessa rle anta Lu:::ia, ua rua do mesmo nome, e vai finalisar na praia. Freg. de
S. José, 2. districto. '

Travessa de Santfl Rita, principia na rua dos Pescodore-, e f1nali o oa rua da Prainha,
cruzando a ruu Municipal. Freg. de SanLa Rilo, 1" districto,

Travessa cle S. Christovão, ,I que da pra(u do lI1eóll1O liame vai ao campo, 00 lado da
Ca a do rallLcido • lockmeyer. Freg. de S. Chrislovão.

Travessa de S. Dini::, principia na rua de S. Diniz, e finolisa na de S. Cados, 110 cimo
do /1101'1'0. Freg. do En"enho Velho.

Trnvessa de S. Domingos, pri/lcipia na rua da AIl'andega, e finalisa lia largo de S
DOll1i/lgos. Freg. dI) Sucl'illllcnto. 2" disLrícto.

Trrwesscl deS. Francisco de Pallla, principia nll rua do Cano, e li/lalisa no lal'go de S.
Francisco de Paula. Freg. do Su1'ral/le/lIO, 1" dislricLv.

Travessa (le S. Janual'io, vcju rlla da Aurora.
Tra essa de S. João Baptista, prilll'ipiu IIU l'ua de S. Clemenle, o f1l1alisa ou Nova de

S. Joaquim, ao pé da igreja. Frcg. oa LagOa.
Travessa das Saudades, principia 110 Atel'l'lIdo, e finalisa lia rua Vel"a de . Uiogo.

Freg. de Santa AIIIIU, 20 disLricLo.
!'l'auessa de S. Sebastião, prillcipia lia rua do Caslello, e f1nali a na i:;reju do Ca pu

cblldlO'; Lendo ii esquerda a praça do Caslello, e ~ direita o largo da Sé Velha. Freg. rIo
S. ,105(\, 1" di 'triclo.

Travessa (to Senado, principia no Campo da Acclnloação, e finalisa na rua do eoado.
FfI'g. de anLo Antonio .

.1'.ravessa elo Theatro, a que fica enLre o Llleatro de S. Pedro deAlculILlIro e a acudclI1iu
mlllLar. Freg. do SacramenLo. 1° oisLriclo.

Tra 'esm de Todos os Santos. priucipia lia rua da Rea I Grandezl. Frc". du Lugóo.
Travessa da Vi,'Collelessa. Freg. da L:Igôa.
Travessa ela Vista-Aleqro. eln Calulllb)'-Graode. Freg. de Santa Anllll, 10 di triclo.
Travessa da lTista-BeLÍa, em Calumbj'-Grande. Preg. de Sallta ÁmHl,l° distriCLo.

BECCüS.

llecco dos Acle/os (outl"oru dn All'ande"u). principia na rua do Mercado, ao ludo do
cdificio dil alrand gu, e lii1alisunll rua Direita. Freg. da Cundelaria. .

Berco elos Afllictos, principia na rua da Alfandegu, elllre a do Fogo e a oa Conceição, e
finalisa na do Sabão. freg. do acranHlIllo, 2" di tricto. , .

Beceo do A.rco do Totles, principia 110 lurgo 00 Paço, e finah a na rua do OU\'ldor. Freg.
da Candelal'ia. ,

lJecco dos Barbeiros, prillcipin na rua DireiLa, ao Indo da igreja do Carmo, e f1nulisa
na ruu do Cal·m<). Freg. da Canoelllria.

Becco do Banoso, lia rua Nova do Príncipe foreg de Sanla Rila,1° disLriclo.
Bl!cco da Batalha, pril:cipia no porLão do IIrsenlll de guerra, e fillalisa no IlIrgo da ~Ii

sericordia, lendo it dircil<1 o hcetO do Moura, Freg. de '. Jos\ 1° dislriclO.
Becco da Boa ilJorte, principia 1111 praia de D.l\Inlloel, c finulisu lia l'ua du lHisericor-

dia Fref:). de S. José, i" Oislril'lo. •
lJecoo elo Born-Jal'dim, prillcipiu á direila da rua elo mesmo liame, e fillalisa no porli10

de uma chal'lI 1'11. Freg. cle S1InLa AIlIIO, 2" oislricto.
Becco de Bragança (ouLr'ol'O dos QUlIrleis), principia na rua Direil1l, erll fronte ao ar

SCII ii demarillha, e finalislloll rua da t)uiLallulI. ~'reg. deSaula Rita, 1° di~ll'iclo.

Becco dos Cachorros, "eja IrJvesso de Santll Ritu,



39

- 30!> -

JJecco do Campo dos Frades, principia 110 lar"o da Lapa, e Iinalisa na praia, entro o
l'as cio Puhlico e o cOllvento do Carmo; principiando O novo cães da Gloria, que já dá
pa 'sagcllI li vehiculos. Frr". de . Jos(', 20 di lri ·to. . .

lJecco das Catlcellas, prillcipia lia rlla do Ouvidor, e Iinalisa na do IJOSplCIO; sendo cru
7ado pela rua do Ro ario. Freg. da Candeia ria .

Becco da.' Canuas. na rua da aude, perto do lar"o da Prainha, e vai sahir ao mar.
Freg. de ;lOla Rila, 20 dislrícto.

/Jeeeo da Carioca, reja becco do Piolho.
lJeeco Ú()S armelí/as, principia na lral'e. sa do Desterro, e Iiualisa nn praia da Arêa

de Hespanha. Freg. da Gloria.
Deceo do Carmo, principia lia rua lo Carmo, e I1nalisa na da Quitanda. Freg, de

.10 é, 1" districto. .
llerr,o do al·vall/o. principia na rua da Ajuda, e finalisa na da Guarda Velha; tendo

:1 rtireito o becco do Cayril. freg. de ". lu é, 2" di triclo. .
Beceo do CaYl"lÍ, prillcipia 110 becco do Propo ilo (nn rua da Ajuda), e filla1Jsa 110 do

C"rv;dho. Freg. de . Jo é, 2" districto.
/Jeceo da Fabrica da Chita, principia 110 rua de Alldarah)' PequeDo, e oCJba na mesma

l'"hric:l. Freg do En ellho Velho. .
Reeeo do.ç Feneiros. I'rillcipia nu rua do Colm'ello, e finullsa na de D. Manoel. Freno.

dr . JOSl'" 1° di~Lriclo.
/Jeceo da Fida!ga, príllcipia na rua de D. ]\[onoel, e I1nulisa na da Misericonlin. Frog.

dI' '. José. '10 districlo •
.]]8rco do Fisco, principia no rua do Ro ario, 1 01'10 do largo do Ro ario, e Iinnlisa Da

rua do HO$llicio. Freg. do urramento, 1" li istriclo.
]]ecco do Guindaste, lia Ira I'e su do mesmo nom~, e uiio lem nhida. Freg. de . Jo lÍ,

1" di~trielo.

lJecco do Imperio, prin ipia no largo dll l..:I[la, c finalisa na rua de anla Thereza.
Frcg de • ,lo é, 2" di>trieto, o \,Idll direilo; I"reg. da Gloria, o Indo esquerdo.

llecro de JoliolJClptista, prillçipi" 110 largo de 'anla Rila, e finalisa na ruu das Viol".,
l'reg. de anta Rilll, 1" distrirto. .

lleceo de João lflllaoio. principiu na ruu Velha de S. Frunri:co da Pruinha, e "ai ler·
minar 110 lIIar. Fre". de anuI Rita, 2" distril'to.

Becco tle João José, prillcipia no Adro de .'. Frllllrisco, e fillalisa 00 becel ele João
19l1ücio. Freg. de antü Riul, 2° (!i triclo.

/Jecco da Lapa, principia nü run lIo Ouvidor, entro a ela l\Iercailo e /I Direila, e filia·
lisü nü do RO't1rio. Frel;. da Cllllduluria.

]Jeeco do l.ivramento, principia na rua NOl'a elo Lirramcnlo, e sobe para o morro do
me 1110 nome. Freg. d II II la Rita, 20 di tricto.

Beceo das JlIan!ll~eiras, 110 Ped regu! bo. Freg. de . eh risto, rio.
lJeteo ele lHa/aporcos, na rua 'ol'a do Conde, uo pé da Cnixa d'Agua. l'reg. do En

{;enho \clho.
1Je,'co do ~Iow'a, principia 110 largo da Batalha, e fiualisa no hecco do mesmo nome.

l/reg. de . lo 1\,1" di trielo.
lJeceo da il1usica, priucipia no lurgo do 1\IOUl"3, o finali a lia rua du 1\Ii ericordia.

Fre". cle '. lusé, 1° dislríclo.
llecco elo Pinheiro, principia na rua do lnraote, e finali_il na do Pinheiro. Freg.

da Gloria.
Deuo do Piolho, pl"incipia na lrare 'a da Borrr.ira, ao pé da prnta da Con tituiciio, c

IIno lem sahid'l. Freg. tlo S;lcrllTllellln,1" di Irido.
llecco elo ProposilO, principia na rna da Ajudu, e finnlisa na da Guarda Velho, ficlln

do-lhe ii e'lJuerda o becco do Ca)'rl\. Fr g de . .10 é, 20 di ldeto.
Decco do QlIebra D/mda, no morro da Saude, com suhida para o 11101"1'0 do Lil'ramenlo,

l,'reg. de SUlltil Rila, 2" di triclo.
Deceo da Rainha, I'eja TruI'cs'iJ desle nome.. .
Becco do Rio, no pl"ÍDcipio da ruu do Cnllcle. cm frente ao 13I"go da Gluria. FreA'. da

Gloria. ~

Ilecco do Rosario, rll"incillia no Inrgo de S. Francis 'o de Pnuln, e finalisa no do Rosario,
Fre". do :olT,.mrllto,1u di triclo.

lleeco de Santa Ri/a, I'uju ruu Municipal,
Beeco Sem Sahúla, na pratlJ du UlIrmoniil. Freg. ri "antn Rita, 2> dis-

lI"ÍClO.
Becco d? itio da.lIfan.qtieil·a, il eSlJucrd Illa l'ua do Pal'aiso,no morro (lo Paula ~Iatlos;

"nO tem so1]ictn, Fre~. d' nll\o ÁlIlOllio.
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nBceo do u.1]liro, principia na rua tio Lil ramento, e fina lisa na da Harlllonia. FrCj;.
de Sallta Ritll, 20 distrirto.

Beceo do Theatro, o que da (lI'ai:1 tle D. Millloel vai á rua do meslllo nome, pOl' detrás
do lhealr.. de '. Januario. I'reg. de • Jo é, 1" districto.

Beseo da l'orre, principia na ru'l de D. U:uloel, e lillali'a na da Mi 'rrieordia, ao lado
da igreja de S. Jo C. Freg de . Jo é, 1" rli triclo.

Beeco do Torres, principia na rua do Rezende, e liuda da tle l\Jatacal'allos. ~'reg. de
Santo Antonio. .

Heeeo do l'rapielte da Ordem, na rua da Ilude, ao lado do consnlat!1. frcg. dr unIa
Rita,2o districlo.

I'R.\ÇAS, LARGO E C.\MPO .

Praça ou ampo da Acelamação (oulr'ora l'aJllpo de :lIIta Anna). a grande praça que
separa a cidade \'clha da nono Em 1831 tlcnolninou·se Campo da Honra.-lirincipião
nesla (lra~a :15 ruas do Arcai, lnvalidos, l'íO\'a do Condl', cio Sabno da Cidllde ova, de
SlInta Anna, de . Diogo. de S, Louren('o, de . Pedro da Cidade Nova. e 11 tr:lvessa do S,
Ilado; e \'êm nl'lla Iinalis:lr as rua' da Alfnnde"lI, dos Ciganos, do Conde. do nospicio,
do abão, de S. ,Joaquim, de S. Pedro, e do enhol' dos PaSso., 1"rcg. de /lnla Auna. Lu
dislricLo. (O lado da rua Nova do Conde p~rlel:'c á fre". tle anto Antonio.)

Largo da Ajuda, 110 fim da rua do nleSIllO n lIIe, enlre a dc alll11 Luzia c oPa scio Pu
blico. Frcg. de . José. 2· dislricto.

Praça do Alfredo, ou das. -eves, no aHo do IEorro do _ Cl'es, 110 fim dlls rllas de J),
fralll'Í cu e de D. .!\laria; prillcipiando nella 11 rUlI tio el'l's. l~reg. til: anto An-
tOloio.

Largo da_·1ssembléa, o pequeno largo !'rOllteiro ao paço imperial, desde o lurgo do Paço
ate ii rua da ~Iisericordia; teudo á eSllUerdJ a tral'es.a do Pato ea rua deS. .lose. Frrg.
de • José, i" di lriclo.

Largo da Ba/alha, o pequ~t1o largo que e,lil ao lado do qUilrlcl, enlre 11 rua d.. Mise
rieordia e o largo de !lJoura. Freg. de '. José, 1" di lricto.

h'aça de BelJlfiea, no rim da rua do lJedregulho. Frrg. do Engenho Vclho.
Praça elo Bispo. no Rio Conlprido, cm ('reule ao portão da ell1ll:ara do DíSIIO: nella

principia a rua do nispo, c finali,u a tral'essa de Catumby; atravessando a rua do Rio
Cull1prillo. Freg. do ElIgellho Velllo.

Largo da Cadeia Nova, é assim conbecido o pequello largo n3 rU:l da FIOrrs, em frente
ii nHllriz de :allta Anna, Freg. de Santa A'lIna, t" districlo.

Larf/otlo Capim, o que fira entrc as ruas da Yalla e do Fogo, abran"endo a do ubno o
de '. Pcliro. E'mereado de \'CI'l.lura;. Fre". rio Sacra/llcnto, 20 dislril'lo.

La1'Yo da Carioca, o que existe ao lado dirrito tia ladeira de :allto Anlonio. Prioei
pião lIestel:lrgo as ruas da Carioca, dooS Laloeiros, ria Guarda Velha e da Valia; c fina
lisno as de, anlo AalOllio. de S. Jo é e-da A selllblra. Freg, do acrU/IIento,10 districlo.
Da rua de S. José para o ladodo /lia r pcrtence ii J'reg. de . José, 2" districto.

Praça do Cas/ello, entre o largo da Sé Velha e:. rua do Castello . .E'reg. de . José, 1..
dislriclo,

Parça do Calele, no fim da rua do mesmo 1I0me, elltrc a ponle e os Caminhos ovo c
Velho de BotaJ'ogo. Freg, lia Gloria.

Praça da Constiluipôo, (outr'ora 1:1rgo do Rocio), fica no fim d:l; ruas da Carioca, rio
Cano c do Thralro. Prillcipiuo neslu pra~a as rU,IS dos Ciganos, do Conde, do Espirito
Santo, do Sacr:llnCnLO, de S. Jorge, c a lrnvessa da narreira. "Freg. do 'aerumenlo, 1.0
districtv.

Praça de D. Antonia, ii direita da rua de Paula l\Ialtos. Frrg. de Sauta Anna 10 dis·
triclo,

Largo da Gloria, no 11m da rua do mesmo nOllle, 110 principio da ladcira. Principia
neste largo a rua tio Cnllelc, e lelll ii direita o bccco do Rio e iJ rSlJuerda a praça do Mer
cado. l'reg, da Gloria.

Pra,ça ela Gloria, (oulr'ora largo do .!\Iaehado). iJ direila du rua do Cbltete. entre as ruas
do lllranle e do Plllheíro. l'rillcipiuo nesla jJraça as rU:IS das Lorallgeiras e do t:arvalho
deSá, e I1nalisól a da Pedrcira da Candelóll'Ía. Frcg. da Gloria.

LCLrgo do Guimarães, 110 morro de Sanla Thercza, nu de emhocadura tia rua de D.
Luiza. Freg. de S. Jose. 2" districlo.

Praça (la Harmonia, (oulr'ora da Saude), no fim da rua da Saude, entre as tllas da
H~rmollia e da Doa Vbta, ollde exisle a flraça do mercado. frcg• do Santa Rita, 2" di$
~racto I
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Largo da l{})'ejillfta, "cj', praça de ,Chri lo"fío.
Largo da lmlJeralríz. é conhecido por e le nome o p~rj ueno la rgo que ha n.1 rua d.1 1m·

pcralriz, cuLr' ns do Principe e da Princcza, Fre". de anla Annll, 2" di triClo, do Indo
esquerdo: freg, de nnla Rila.io di triclo, do lado direilo.

Largo ele João Bell/li la. tO con hecido por e le nome o pequeno Iar"o que eli le n.1 rua
tlas Yiola entre o bc(co tle João Dnpli, L', e ii 1'11:1 da Valia. Frcg. do Sacramenlo 20 dis
lrielo. o lado esquerdo; frc". de nnla Rita,.I u uI LJiclo, o lado elireilo.

Largo da Lapa do Desterro, no fim dns ruas do Passeio e da i\lnngueiras; tendo
nelle Jlrincillio a rna eln Lapa e os brcco do Campo do frade e do Imperio. Freg. de

. José. 20 di lriclo, o lado em direcçilo no breco do Tmperio; frc". da Gloria, o hdo
e'q uerdo.

P"aça elos Lazaros, lia prain e no lim dil rua do nlC'0I0 nome. Frcg. ue ... Chri lO";10.
LaI'{}O dos Leões. nn rUII de . Clernellle, perlo da rua dn Real Grandl'U!, logo ndianlc

da barreira. Fre::. da Lagóa.
Lar{}Ci do .llacltacZo, veja praça da G1orill.
Praça ele IIlarinhas, enlre o largo do Paço l' iI alfandega , fronleira á praça do Mercado;

priucipiando nella a run do Ou"idor. Frcg. dn Candeia ria .
Largo de ~lalapol'co , no fim da rua do IllcsnlO nomc, em frenle á igreja do Espirilo

anlo. Freg do Enr;enho Velho.
Largo da1Jlemoria, rju:lsi no fim da rua do npê. Freg. da La"cia.
Largo da J}fi,cricordia, no fim da rua do mesmo uome. Tem principio neste largo II

ladeira da lIIi ericordia e a rua do Call1boll~o, e finalisa obecco da Balalha. Freg. de .
Jos,;, i" di ·lricto. _

Largo do Jlfoll1'a, no fim da pr:lia e rua de D. l\Jilnoel : lendo principio nrlle o becco dll
1\1 usica, o largo da Bal:l1ha, e a rua do Portão do Trem. Fre~. de . JO,é, :lU districto.

Pl'aça. 1}[unici1J01, (ontr'ora largo do \'allonRo), na rua da aude, no fim da rua da
ImperaLriz, onde exi ·te o cáes da Imperatriz. Principia nesta pra~a a ladei ra do Livra
mento. Fre". de Snntn Ritil, 20 di.LrieLo.

Praçada.f eves, ,'ide Praça do Alfredo.
Largo do Paço, e-tá entre a ruas da ~Ii ericordfa e Direila, e as prnia de D. Ma

1I0el e do Peixe. no qual exi te o paço Imperial. Prillcipião nesle Inrgo as ruas da ,)fi
sericordia, de D. 1\1anoel, de . Jo é, Fresca. do Mercado e DireiLa ; o Inr 'o da A sem:
blén, o beeco do Arco do Telle , a prllin de D. 1\Ianoel e a prilça de Marinhas. O meio
fio defronle II Cnpella Imperial alé ao lIlar para o lado do Arco do Telles, perlenceá freg.
da Candelaria; o oulro Indo e acharia. á rle . José. i" di triclo.

Largo do Pa,mado, o perjurllo largo que exUe na run da Copacabana. Freg. da Lagóa.
Larga da Prainha, no principio da rua rio mesmo nome. entre o arsenal e a rua d,\

audo ; come~ando ó esquerda a rua da Prainha e 11 lad ira de JOão Homem. Freg. de
anla Rita, 2' tlislricto.
1..a1·{}O do Rocio, veja II raça da Constituição.
Praça do Rocio Pequeno da Cidade lVot'a. no fim das ruas do abão e de . Pedro.

I'rincipiiio nesta praça as ruas do lIIangue e do Aterrado. IILravessando-a, de um lauo II
l'ua das Flcires, e do outro a de Silllta Rosa. Freg. de anLa Alma. lu di tricto.

Lar{Jo do Rosario, no lado dil igrejn d,'. " enLre ,I rUlls da Valia e do Fogo, fican
do·lhe á esquerda o becco do Rosario. E mercado de I'erduras. Freg. do Sncramellto,
lu districto.

Largo de Santa Rita, no fim da rua dos Pcsc.'ldores, onde e içle a igreja do mesmo
nome; tend!} á direita a rua Municipal, e á esquerda a rua dos Ourives, que o eorla,
o becco de Jollo naplistn. Frcg. de Santa Rila, 1 0 districto.

Campo de S. C!lristovão, enlre II praia do mesmo nome e Gprincipio da rua do Pedre-
gulho ou Caneella. Freg. de S. Chri tovão. .

Praça d.e, . Cllrislovão, na praia do mesmo nome, onde exisle n igreja de . Chris
lov.lo. (Tambom é conhecida Jlor largo da IRrejinha. lla lIesle largo umil praça do mer-
cado). Freg. de S. Christovão. .

Campo ele • Dio{}o, na rua Velha de . Diogo, quo o corta. Freg; de Santa Anila 2.'
dislrioto.

Lar{Jo de S. Domill{}os, na ma do abão, entro n da Conceiçü e a do Rel;ente. prillci
piando nelte a rua da Imperatriz o linalisandG a travessa do . Domingos. E' mercado do
(·apinl. lereg. do acr;lmenLo, 2" distríclo.

Lar{Jo de S. Frullci.fca tlc Paula, no fim da rua do Ou"idor, onde exisle n igreja do
me mo Santo. Principifio n~sttl largo as ruas do Fogo, dil Lampadosa, do Theatro o o
becco do Rosario, e finalisffo a rua do Ouvidor c ii travessas do Ro ario e de .Fl'lin
cisco de Paula. Frca • do Sacramento, ia districto,
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Praça da Saude, veja praca da Harmonia.
Larg. da Se, I'eja largo do Bo ario.
Largo da SI! Velha, no Ca lello. ao lado direito da lodeiro do SemilHlrio. Freg. de :

José, 10 di lriclo. (Acha-se fechado á sel'l'enlia publica, con.tituindo logradouro \larlt·
cular do convenlo de dous ou lres reverelldos frades lIarbadinhos ! ! ! )

Largo do Valdetaro. é conhecido por e te nome o largo que ha na rua do Callete. tnlre
as mus Bella do Príncipe e DelJa dil Prin~e7a. FreI). da Gloria.

PRAIAS.
Praia do Anil, Freg. da Lagta.
Praia da Al'!!a de Hespa-r*a ou da Lapa, de ele o hecco do Campo do' FroHle-, ao pé

do I'ilsscio publico, alé ao untigo cáes da G-Iorio. (Com ii ronstrucçlio do novo cáes, hoje
forma urna rua, (Iue ainda não tC'm denOlllinaçlio). Freg. da Gloria.

Praia do A 7'poador. "Freg da Lagõu.
Pra'ia do Bol,afogo, tem prillcipio no morro da Viuru, e finalisa no principio 00 rua da

Copacubuoa; tendo á dircilu as ruas do Camillho Velho e '01'0 do Bota[o"o, do Olinda,
de S. Clemente e a NOl'a de S. Joaquim: princillinndo no fim, /1 trave 50 dos. !arques.
Freg. da Gloria, até o Caminho NOI'o; a continlllçUo pertence á Ireg. da La"'õa.

Praia da Chichorra, no fim da praia da Gambô I. Freg. ele anta Afina, 2' dislricto
Praia da Copacabana., tem priflcipio na desr.ilta da ladeira do Leme. Prego da Lagôn.
P"aia de D.lIfanoel, li esquerda do rua do mesmo nome. entre os largo do Pnço e do

Moura, principiando nella li rua do Cotovel1o, a tral'eSS<I do Guindaste, os bec ·os da TIM
1\lorte e do Thea!ro, e finllli;lIodo a rua Fre.ca. }'reg. de '. José, 1u di lriclo.

Praia do Flamengo, a que fica li esquerda da rua do Cattete, entre o morro ela Gloria
• o da Viuva, que a separa da praia do llotafogo. I'rincilJiãO nesta prain as runs Della
do Principe, Bella da Princeza, do lofante, do Pinheiro, de Sllnto Jgnacio, e a tral'eSSll
do Flamengo, e vem fitlalisar a ladeira da Gloria. Freg. da Gloria.

Praia Formosa, principia tia ponta do Boticario, no fim da praia do Sacco do Alfere;:,
c finali a na ponte do Aterrado. Fre", de anla Anila, 20 dislricto.

Praia da GambOa, principia na do Lazareto, e fina lisa na da Chicorra. Freg. ti .
entn Anna. 20 districto.
Praia da Gavia. Freg. da Lagôo.
Praia da Gloria, na rua do mesmo nome. I!'reg. da Gloria,
Praia (}ronde, ,'eja a Advertencia, pag.!.
Praia d-a Lapa, veja praia da Arêa de He panha.
Praia do Lazareto, fica 00 lado direito da 11raia da GOlllbõo, e fillnlisa no pOI'tão d '

uma chaeara. Freg. de Santa Rita, 20 districto.
Praia dos Lazaros, á csquerda da praia de S. Christol'iio, desde li rua do Imperador

llté li igreja de S. Chrislov:lo. FreI;. de S. Christovão. .
Praia dos lIfineiros, enlre a alfendega e o arsennl de marinha. Principillo nell;1 as rllas

do Sabli~, de S. Pedro, dn Violas e dos Pescadores. Freg, da Candelurin.
Praia de PeMo Primeiro, a que fiea entre os praias da Gloria e a do Flamengo. Des·

ce-.e por uma ladeiro que ha 00 Indo c qllerdo do adro da Gloria. Freg. da Gloria.
Praia do Peixe, veja praça de Marinhas.
Praia Pequena, vejo li udvertencia, pago 1.
Praia do P'ínto, no La!-lôo de Rodrigo de Freitas, no fim da rua do Sapé.
Praia da Ponta do Cajú em continuação á de S. Christol'ao. Freg. de . ChristováO.
Praia da Restinga. Freg. da LagOa e Jacarépaguá
Praia do Sacco do Alferes, principia na pontu da Chicorra, e finalisa na pontu do Do·

ticario, onde principia a praia Formo'iI. Freg. de Santll Anna, 20 districlo.
Praia do Sacco da Raposa, por detraz da Ponla do Clljú. Vrllg. d S. Crisloyiio.
Pl'aia de Santa Lu=ia, na rua do meSlllO 1I0me. }'reo>. de . Jose. io districlQ.
Pttaia de . Ohristovão. prinllipia na praça do mesmo nome. e Cinali a na praia da

Ponta do Cajú. Freg. de S, Christovuo.
Praia da a!,de. á direita da rua do 1IJ('smo nOUle. l/reg. de nuta l\.ila, 20 dislrido.
Praia do Vallo7l!1o. veju praça Municipal. .
Praia Vermelha, no fim do tl'1lves a dos Marques, rinalisando na fortaleza; lendo á

direita a rua do Hospicio de l)edro Segundo. FreI). da Lagóa.

LADEIRAS.

Ladeira do Jelro a~-s. Francisco, na rua da Saude, defronte do consl,llado. l'reg, de
Santa Rita, 2' districlo.

Ladeira à'Ajuda. veja:ladeira do Semjnorio.
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Ladeira (lo Castelto, a que pela rua do Carmo dá subida para aquelle monle. Alem
de.s!a La mais dila, prinripiando uma 00 largo da Misericordia, c a oulra 00 largo lia
MUI do Di-po freg. de . Jo é. to di.lriclo.

Ladeira da COllcci{:üo. principia no fim da rua do OurÍlc3, e finali'o no morro do
mesmo nome. Fre". de unIa Rita, 20 dislriclo.

Ladeira do Cotovello. I' ja ladeira do C;I L6110.
LatleiraelaGlol"ia. pri cipia no largo do mesmo nome,e finalisa na praia do Flamengo,

lendo fI e querdlt filai' duas ladeiras que vão dllr á praia Freg. da Gloria.
l.adeira da Imperalri.:. a que do largo do mesmo nome dá 'ubida á capella da Madre

ueDeo. Freg.deSanLn Rila,iodi·LriclO.
Ladeira de João de Gatinhas. principia na rua da Imperatriz e segue alé o morro do

Vnllongo. Frcg. de Sanla Rila. 2u districlo.
Ladeira de João Homem, priucipia na run da Prainbe. por .Ielrás da ncademia de ma

rinha. e I'ai ler ao morro da Con ·eiçiio. Freg. de anla Rila, 2" di lricto.
Ladeira do Leme, 110 fim da rua da Copocabana, e I'ai ler á prab desle Dome. Freg.

da Lagõa. .
Ladeira do Livramento, ou ma do .l/onte, prin :pia DO largo Municipal, e I'ai ler ao

morro do Lil'l"amenlo Fre". de Sanla Rit·,. 2U di triclo.
Ladeira da Jllisericol'elia, a que pelo largr) deste oome vui ler ao Casl.ello. freIO, de S•

.lOSI\, 10 di.lrirto.
Ladeira do Pitl!loiro, cm Calumby. Freg. de Aula Anna, 1° di ·Iricto.
Ladcira de anta Tito reza, no fim da rua dos Uarbonos. abrangendo toda a subida at\

ao 0110, junto á caixa d'agna da Misericordia, n encontrar-se com as ruas do Senador e do
Aqueduclo 110 CarioclI. Freg. de . Jo é, 2u dist!·iclo.

Ladeira de allto.Â ntonio, a que do lar!)o da Carioca vai ler ao convento. [?reg. do Sa
cramenlo, 10 di,lriclo.

Lfldeira do . Dento, no fim do rua Dirdla. Ha ontra ladeira Da rua 'ova de S. Benlo
que vai ler ao mesmo morro. FreI). de anla Rita, tu di ·lríclo.

Lar.leira da auele, reja rua da Doa-Visla.
Ladeira tio Seminario. a que do 101'"0 da Mili do 8i po "ai ler ao CAslello. Freg. de

. José. 10 distriClo. (O Seminario perlence 00 2° districto.)
.Cadeira do BlladO, principia ua rua de l\Iat.1cavallos, em frenle á do Senado. e vai ler-

minAr na ru I de ebnstiilo, no 11101'1'0 do Paula l\1alLos. Freg. de anlo A.n-
lonio.

Ladeira do Vianna, principia na 1'11,' do Cunha, cm Catumby, e tinali a na praça do
-eH. Freg. de Santu ÁnDa, 10 districto.

)lOUROS.

Mono do Alto do li, no fim da rua do Carvalho de á. Frog. da Gloria.
Morro da lJaby/ollia, na Ireg. da Lagõu, 110 qual ha um lelegrapbo.
,lIarro da Boa-Vista, entre as Larallgeiras e o notafogo, por oode delo CUllllUulIicar,

vr.la estrllda do l\Jundo 'ovo, com a rua do Olinda. Freg. da Gloria.
Jlorro dos Canos J.a Carioca, é a conliuuaçllo da ladeira de Santa Therela ou rua do

Aqucdueto; dá-se porém esle lIome ao morro desde os primeiros Dous Irmllo até li !\Il1i
(l'n~ua. O' canos principifto na ~Iili d'agua e aeabao no morro de Santo Â.ntollio. Freg.
de . Jo-é. 2" districtn, e (reg. da Gloria.

Jlforro ele C/l.'ntagallo, no fim da rua da l'edreira da Gloria. Freg. da Gloria.
O Morro do r:asletlo, antiga povoação da cidade do lIio de Janeiro,foi dado cm se 

IIInria a dil'cr, os moradOI·c~. c a parle quc rorrespondl', .·egundo ii eSCripllll'a qlle te
mos a visla, pas ada em 30 de Junho de 1808. em nolas do tabellião Juijn Pinlo dc
~liranda pelo padre Joaquim .lo. ê de aldanlJa, como vendedor ao eapilão "('dro Cy
priano de I\brllll Lima, como comp,'ador (Ie uma porção de tel'r('1l0 no 1116rro do CItS
lello, que tt divide com n ladeira do Colh'glo, ns 1m chamada, e pMo ontro lado
1'lIa da I\juda. com Os herdeiros do Cilpilão-mór Anacléto Elias da rIJll~('r.a, e pefo
lado de baixo, l"IIa de,. Jo.'iéJ com Olllra Iwrdeira taria Therc.za da 1"ousL'ta, I'in"a
de Malloel Joaquim, nldanhn, irmão c1l.'lIa OlllOrgalllt',c pelo lado de cima com a mura'
lha do Caslello. \'eIHh'lI ao comprador por d1l1, 'Dlos mil réis, clljo (('rreno (I houve p.or
herança d(l scu pai JOilqllim José de Saldanha. Consla-nos que Ioda e -ta Jlorção ue
lerrellO, fMa em 'clilpO~ ilnterlores comprado pelo pai ou avO do llatlre aldanh.1 pela
lfuanlia de vinte sete 0111 réis.
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Em i6 du Jantliro dfl 1866 D. ~lal'Ía Joaqnina Alves <k ,\breu Lima, \'illl'a, do ca
pitão I'l'dro Cypriano dI', Aurell Lima \'CIH!llu por IIIJI cunro e {Iuinllf'nlos mil ré is a .Jo~é

YiclorillO Venlura l'inill'iro: e eslc pela n1f':ll1a quantia CIII 28 de !llal'l;o de 1848,
i~lIalnll'nle \'cndl'lI ao \)1'. Ilento ~Iure ; c CIII ii de ~lailJ (Ir' iS'!!) f,'z d 'lIe renda ~Jr.

'J'heodolll Taunay, conslll fn1ncrz, por til delll do !lI'. Brnlo Mnre, COIII lodo os 5rn5
perlenCI'S a I\nlollio Fernandes Co!'lhu aclual proprielario,pela quantia de cincu COnloS
de réis elll n.Jlas do lalJcllião Francisco .lOS(\ Fialho,

nas oulras datas de ":rra~ do rcf'rido morro, não Illencion;imos a quelll perll'n
cerão, P'Jr lIãll poderlllo obler os doculllentos,que S"III ~In\'ida exisliráõ nos cartllrios,
e apenas rcf,.drc:l1o~ por 111'5 ofll'rec,'r o illuslrallo b('nHal \)1'. José Ilada da Siha Ui
tl'UCOUI, o ullicio que elll 30 de ,\lilÍU llto iSSO, lIIandou ao minislerio da gllfll'l'a, <llIall
do elll couõlllissiio foi nonll'adu I)ara dar em pn's 'n 'a dos lilnlos, a ~lIa upiuião, sobre
o dil'cilO c po,s' que tem o proprietario da cha;:al'il da Floresla. por unde \mlll'llllia
abrir IIllla rua a começar (l'Ajll(!a para il de, . S baslião do Gaslell", e a comlllissiio (le
que cll~ filzia Ilal'le, fundando-se na "leis e docuulI'nlus que al)paret:l'rão, jnl~ou inde
ferir a fJl'rtenção do peticionariu.

Era Iradicção constanle,a exisl'ncia dcsuhlUI'I'aneos que esuppunlJiio existir cm IOda
a eXlenção du morro do Caslello. feilus pelos .Jf:suila:,e OUdll igualllll'ntc SI) ,uppunhilo
por elles guardallas cnormes rilluezas; c a imprcn, a periolliea acOml)a nhandu o en
limclllO lradiccioual do poro, por I'ezes di~pCrlf)U a allflnçao ou a indilTerflnça rio l;()
verno em relação ao que se silhia do morro do Gilslello.

Um inllil'iduo com alguu~ re(:ursos, c com c,.c1ilrccilll"1I10 , procurou-nos para me
dianr.lro a obll:r do governo illlp(:rial pcrrllissão a (:xplorar o 11101'1'0 do Gaslt:llo,em
busca das riqlll'zas nelle jaceutés. Sabiamos pel(,s muilos ducullIenlos que lcmos, da'
grandes rit]llcza' que pos,miriio os ,Jesuilas, e línhamos irl1ils I'agas sohre o deslino
dullas; porém não o1.>slanle <Írido dc noticias historicas, pal'a o 1l0S~O Irahalllo, ~ 
mos cOll111lunicar ao gOI'crno o que prulemJia a pessoa que rlesejal'a explorar o lIIorro
e o ExlO. lllanJUp.z de Olinda miuislro do illlperio e presicleutfl do conselho d~ minis
tro~, (Iando as ordens quc julgou acertadas, o explurador deu começo as escavações,
I:araulilldo-nos a c{'rleza de e:Jeonlrar ilS riqun!ls jacenles, e sl'guro como se aeh,1 1':1 ,

facilmente encontraria a enlrada dos su1.>lerraneos,
Foi no pill'imenlo lerreo sob a ,achrislia do lemplo,nol'o,onlle hoje se ad/ii collocada

a bOlica do hospilallllililar qlle principioll a esca\'açill), c <!l'pois ue Improbo lrabalho,
não se descobrio se quer inclitio de I'ia subterrilllea : pa sou a 110\'05 lugill'rs, com (IS
mesmos resullado!', c pelo que concluimos scr COllto da lI11'ia noilc a histolÍa de ~ub

lerraneos, e de riqurzas jacrnlcs no morro do Caslello. O ((II' é certo por nol-o 11il
\'er rcfrritlo o Exm. conselheiro !lI'. Anlonio ~lanol'l de ~Irllo, lllllsll'ad direclol' do
obsel'l'alOric. aslronomico, e acluallllinislro da gllerra, I' confirmaI]" pl'lo o honrado
I" illadeiro Erneslo Auguslo ersar Eduardo de ~1iranda, <Iireclor do ho. pilaI mililill- da
~lIarnil:ao da CÔI'I:', cSlabl'lecido no alltigo eollrgio do' Jesn\las, qne alltcs da {'nlrada
pilra aqllelle ('stabclecilllcnlo, o honrado 1.>rigadeiro, eslando-se a fazer obras nu cosi
nha dos Jesuilil , scutio se cnfraquccido o IlIgar de I1ma parede, e ao i1hillrr-se cilhio o
fronlal de llllla t'sprcie (le armilrio de tijollos feilO dentro da parede,oude esla\'lIo gn~r

{lados e bem cou cnados, uma grande por<;iio de manmcriplos, c como os trabalha
dores não lhes désse o lIIellOI' lialor, os rnandilriio deitar 110 1Il1inlal ; c tlllando deste
faClo leve sciclIcia o i1\uslrado conselheiro ~Iello, alguns dias dl1pois mandando cm
bnsca t1essils preciosidades, eslarão dC51i1ceradas e complelamente intllilisadils pelas
muitas chnvils, 1'111 lIIodo <Í se não poder ler lima palana se qner. ,

E' provavel que dentro de alguma das cnormes paredes do crlificio dos Jesuilas existiío
como esse, deposito de imporlalltes documentos historicos, e talvez curiosissimos sobre
a Ordem de Sanlo Ignacio de Loyola na America do Sul.

Morro da Formiga, DO fim da rua da Providellcia: sobe-se pela mesma rua e pela do
Sacco do Alferes, defronle do morro do Nhéco. Frcg. de Sanla Anna, 2" distrieto.

11101'1'0 da Gloria, veja ladeira da Gloria.
11101'1'0 (lo Inglez, 110 Cosme Velho. Freg. du Gloria.
Morro do Livramento, á esquerda da rua dil Silude, no qual exisle o beeco do Una

menlo, que lhe dá sahidu pura as ruos Nova e do Monle. Sobe-se pela ladeira do UI'fO
IlIento. Freg, de Santa Rita, 2° distrieto.
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,l1ul'ro do ~[iran/e, â esquerda da rua do ElIgellho Velho. Freg. do ~ngellh9
\'dho •
. Morro do 11undo Novo, á e. quenJa da rua dóiS Lnrangeiras. no lugar dNlolllinads
Jardim: sobe-se pela rua do Moulinho. Freg. dll Gloria.

,1I'lrro do Ne eI, junlo 110 de Pallla Maltos, e desle IIlé Catulllby. Tem t te morro ai
ruas de D. Jo~ephll, dc D. Frallcisca, de D. Mari'l, do Neves, a praçll do Alfredo e a Ira
I'cssa do Neves (Iodas aberl,'S pelo engenheiro o Sr. Dr. Anlollio José de Araujo, rom 50
palmos de largurll, ii exeepçao da rua de D. Josepha, que é de lSlI palmos), tillnlisando
nolle a rua do I'lIulll ~1II11os. Frcg. do 5:111111 Ânlonio.

"'orro do Nltéco, 110 IlIdo esquenlo da rua dll SIICCO do Alferes, pOIlCO adlallle ela rUII do
Rom Jardim, e vai sahir, pela rua de 5allla Iherelól, a prólia do Sncro. Freg de SlInla
AIIna, 2" dislrielo,

JTorro lia ova Cin/ra (oulr'ora da Pedreirll da Calldeluia), ÍI direila da rua da Pe
dreira da C:lll1lclllrin, 110 Callele. }'reg da Glori:l.

.llorro d, Paula Jlattos, o que exisle do lado esquerdo e 110 fim do rua de "MalacaVllllos
alé Calufllu . Ma nosl' 11101'1'0 a ladeira .10 Selllldo, as ruas de D, Anlolliól, Flllmilll'1I e, do
I'araiso, de Pallla MlIllos, e de,. ebasLiito. 1l rog. de allll\ Allna, 10 di Irido, alé a la
d"ira do 'ellado; o l'l~slO perlelll'e á freg. de ,an Iy AlIlullio.

,110rro da Pedra dn lJabylonia, nos fundos da chacara do falleeido Antonio AII'es da
ill'lI Pinlo. Freg. do Ellgenho Velho .
•'Corro da Prouidellcia, o que Iica ... direila da rua de le nOIl.e. FI·eg. de :lnlll Anna,

20 dislriclo.
-'101'1'0 de 'anta Anflu, 110 lim da rua Formo a. J~reg. de anta Annól, 20 di 

trícto.
J'/orro de ulI/a The1'e;;a, sobe- c pelól ladeira (Iesle nome. no filll da rua dos "urbOIlOS,

l' pelas rllólS do Silvll ~Inllo I. VellHl d" Cu,lro, i\lonle·Alegl'e lelll l\Ial:lcavullô), deDo
Lui,óI, e de óllIlo ÁII\,lrO dll loria.' ela 1I\0rro dos Canos dói Cariocll. Freg. de S. José,
2" di-lriclo; freg. d:1 Gloriól; frei;. de Sanlo ,\.ntonio. (A JlIm. call1llra 11Iunil'ipal, elll
seS'UII de3 de Dezembro du185!J. apl"'ol'OU. sob IlI'Oposlól do Sr. I'ereador Haddock Lubo,
a e lIintes dellomillnçôeiõ para as allligóls e as nOl'as ruas elrlll'e~sas aberLa- 110 lIlorru de
.'alll/l Thereza. a salJer: ruólS ÁllI'azinl, do A((ueduclo d:1 Carioca, Allre:l. do Felizcs, dos
Junqllilhos. do I\II1UÍl, do J\Ieir"'les, do ?llolIll\-Alegre, l'elropolis, Therezinu; lraH a
AUl;u '1:1 e do In'll(\o; Ióldeirll .Ie. allta Thereza; largo do Guimarãe ,)

Jlorro de 'a n/o .:tll/onio, onde exisle o COII\'elll~ dos Frallciscanos e u Ordem Terceira
rIa Penilencia: sobe-se pela I:,deira do lIlesmo nOllll',II0 largo da CariOCll. Freg. de •
José, 20 dislriclu.

,IIorro do San/of 110dl'(que$, á esquerda do Barro Vermelho adianle da Casa de Correc
Cão. Freg, do ElIgollho Velho.

Morro rle S. Ben/o. ollde existe o mosteiro de la Onlem: sobe-se pela lalleira do mcsmo
nome, 110 fim da rua J)jreila, e pu\' urna oulra lia rua !'(ol'à de S. /lento, freg. de ali la
Rilll, 10 di Irícln.

Morro de '. Diogo, prinripia, partindo com o do Nh~co, na rua do Bom Jardim, e fina-
lisa 1111 Praia }'urmosól. l'reg. de Santól Alllla, 2u dblricto

iJlorro do 'enado, o que lica ii e qu '1'\1:1 da rua do lI\esmo nome, em frenle átral'cssa do
cnado. Frel/. du Sallto Ânlonio .
.lforro do J'nll01lgo, no Hill .Ia rua da Imperalriz, ii direil.l: obe-se pela ladeira de Jollo

de lialinhól,. IIrc". de 'anl:1 Uila, 20 .\iSlriclll
Morro (la Vitl~u, enlre a praia do Fblllellgo e a do Bolafogo. Freg. d, Gloria.
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PhysiolloJUia .10 Rio .Ie Ja neiro~ eOllto calaital do int
perio,sob as .oelações 11If)loaeS e ~o"erllanlelltaes, até
• anno de :l.88~o

Depois de c.lcscrevermos (1 f"nJn~fio, e l\r(1ore fiOS da chIada ]0 Rio ele
JlIneiro, cnpil,t1 do imperio do Ura~il, c o tempo em que forno aberto. II,

'uns mas, e rOIl lrlli do os I'US ml,nUml'lllO., pede n hoa ra/ijo que fid'..
lemos da parle moral, o gov r1wmenlnl cm gernl, ro.cn'oJluo-nos pllrn dr
cada ilssumplo em .parti ullll' lralarmos nos IlIgares llpropriad(1..

E' ardlln li larcfil á que no propomos, a, sem dll\riein, 110, Ilcarrclilní
desllfeiçõe, hem que não mell ion mos illdividualidndes; por'rn lem
1)1"ac10 do prinr:ipio, qlle ii verdnue ante, que ludo, arrOSlllrClllOS as de
safeicões me Ina, porque como hi loriad r, n<io no~ ó dado li on
rreM ao poder, se o nfio merece, nem menlir 1I0S homrll. : roi o p0\'O

nflo deve ignoritr os nclos do govcrno que dirige os deslino da naçiio,
e como nos incltrregnlOos de nllmCI'/lr os faclos de que se oompõe ti IIi '
loria tio Imperia do Brólsil, rllrcll'los delles por 01'11 11111 rllmallielP, pllra o
ucsfolhllr na conlinllaçfio dr) nosso Irnll l1 lho.

A cidacle c.Io Hio' do ,raneiro, capital "'0 imperio elo Brasil, é li maior
ricllll1e da Amoricil do Sul, onue n50 IIiI espirilo publico, e nem CO,lIIlIIP

cerlo ,que constilua rar(ll'I!'r naciolllll; onlte a virlllde, e o IIIc.rocimelllo
indiviclulll n50 tcm irnporlilllófl, ' nem significação. O egoismo lavro pOl'
qllllsi lodas (IS classes tia sociedade, cm modo que ú homem de alaum
va!or, ou morre CIll llôr. por enfermidade !laluraes, ou de e~perarlo

ludo abanuoua,e morl'o pelo indiITerenli mo (1). O ndimcnlo c (\ dinheiro

(1) 1\0 Poio tle .liIneiro onde s di7. qIlI' as letras tem protecção, o chronl'(a do im
periv o Sr. coron('1 fgnacio I\ccioii til! Sflrr(lleil'a e Silva, alllllr tla~ llIelllOrias !lisll)
I kns da pro\'ill';ia da Bahia,da C/loroqra,phül l'al"acnsc,l! dl! Ollll'a ohra~ de Illereci
menlo,e 11m dos lha is prCslanll's colalJOrmlores tia re\'j~la Irimensal do Institllto his\nrico
geogl'aphico IlrasilC'iro,dflfin!la na exll'('ola misel'ia,~ Sflm I 'I' 11m pão cerlo para Cltmer,
('mquanlo que o governo do llrasillelll dinheiro de folga p;lra c!mprcslar dllm mil e
sl'isccnlos coolOs,ao g-ovuno de ~IOlil 'vidén,'lnllnãlllem nm palmo dl~ 11~ITeno dl~ scn,
e nem com que lhe ).l.ilgar. Tem dinheiro dI! flll~a, para dai' llt'nsÕ 's as viuras que
não prcci~ilo, e a outras pl'ssoas qne virem na ahundanc:ia ! ! !

O 'r. Accinli. d 'caindo de SI~1I eslaclo dI! forlnna, vcio cm companhia de 11m amigo
para o lIio dl! Janl'Íro PIll !lnsca de algnm cOlpcgro, Com elrl!ilO,1l1l lIlinisll'rio do SI'.
Pedreira Sl~ lhe mandon dar cem mil réis mCI:~a('s, com ii c/lnllit:ciío dll escn~l'cr ii his·
toria conlcmporanea, O Sr. Accioli r:omplelillnente! valf'tndillario,;'!leulIlalic", fez o qUI!
pt:>dl', e entrpgon nlll volnmemallllscriplCl.elheli ..arãoasohvcn.ioll E' singnlal'
no Brasil o qne aconlece cllm o elnprpg-ado tia naçiío. Se elle eslú de saude, pag,l
se-lhe o ordenallo, e uma cousa <í qne challlão grntilil:aÇiio; c ,10:;0 que adllllcr.,
que é qnando necessita de fa7.el' maiorrs d(~spC7.n"n l"(~dll'll'lI1 a c:qll'(!ssão mais simpll's
dos I'lllldnH'nlOS qne lêm. No \~Illanlo a Al'tl/.(tlidaclc, jl)rllal d" lardl~, dl! 15 d.! I"c
l"erl'iro \1. 338 (dc domillgll) nll arlif:O f'dic1orÍitl, cm C(lle são rcd,lw're~ o~ bachal'ci~

em direilo Flavio Farn.'se, (JafaYI lIodri~lIl's I'ereira, Pedro Llli7. P 'I'l'inl de .Ollza,
r spolldl'ndo aos sens cOlllrario, polillcos ('serel'c'lII :

I'iranhas do Iiheralislllo: é a rOllllnla odiosa com que o dl!SpeilO dos I'crll\Cllto5
tem Itnccl!vnclo o~ liI)eracs lIestes \lllimos lCIl1~Og,
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siío as mais eguras recommend'ações do inuividuo, e por isso em geral, a
sociedade é dirigida por duas barras, a marítima da cidade, que franqueu
o luxo,para (loradllr, e a (lo ouro,porll corromper. Se se pódeelat' rlinlwiro,
ou presenles, ndular mesmo alé a baixeza, aplainão- e as t1irnculdodm;,
para se conseguirem as cou as. O nome de sabia, ele grande iololli
genle, é dado a qualqner entre I1ÓS, pela gazelas, ou pelos folhelioi las,
que adornão o rodapé dos periodico . Os polllicos, os e ladi la , amuara
tenhão sa rificado a na~ão os arlislas, as cantoras os gcnios, pas ão pela
mesma fundição.

versalilidade é o caracter da moxima parle dos hauilanles da curte, e
por isso se ouserva,haver grande tendcncia, para as noviullues. Satisfeita
ii curiosidade, vem em seguida, o intli/Terenlismo eSLupido, quo aulorisa
dizer-se,que ninguem devo cooGar-se,no enlhusiasmo de hontem. O POI'O

Piranhas do liberalismo!
Anles de insultardes tlio atrozmente os 1'0.'0 adl'crsarios,dizei-no 51'., \'erntelho~:

Quem del'urou os producloS da' rendas publica duranle o longo, e nefasto periodo
de 1'05, a dominação '1

Quem nlio leve pejo de aecl,lll1ular I . e qnutro empregos magnificamcnte relri~

buldo , tmdo apenas I 'l11pO e capacid<ide, para e:erccr quando muilQ um só de' es
emprego?

Quem multiplieou, sem ner.e.sidade do sel'l'iço pllblico empregos regiamente COIll
pensauo~,ó pilra acr.ommodar filhotes e dolar filhas?

Quem eram os prfsidt'ntes de prOl'incias,q ue recebiam de ajuda de cu lO, dezcselc,
vinte e até quarenta conto ?

Qnem d '1'01'011 o ,eis mil contos deslinado ii coloni ação, es a mina inexgolarcl
de algun in \alidos do senado?

Quem fundou e colbeu Iodas as vautagens du decantada caixa magica das dcspezas
seCI'elas?

Quem VolOU o escandalo o cmpre timo á I\cllublica Üdental ?
Quem ram c es que recehium dozc conlos para irem sob o f,\lso pretexto de

in peccionar arsrnaes, arrecadar heralll:as particulares?
Quem e nriqu 'ceu ii custa do ar enacs?
Quem dispendell rios de dinheiro eom O Ihealro Iyrico ?
Quem ereou cOlOmissõe iUllteis só para protegei' amigo e alilhatlos 'l
Qucm, finalmenle, eram esses e filimados, qlle desputavam ao orçamento as mais

insignificantes parcellas.
A' c~ses, 'I', vermelhos, é que cabe rigorosamente a qUulilicação de piranhas. E

cssrs nlio slil), por ccno, os liberal' .
Pim711ws do liberalismo!
Entretanto l'aula Sou a, Feijó, Aires I3ranco, Horlrigncs dos antos e todos osgran

des cidadão que em lodos o tempos têm feito ti gloria das phalanges Iiberae , morre
Tam pobres; só Icgáral11 á suas fantilia ,e á patria memoria de dedicações ardentes e
de.~interessada, e exemplos I'ivos das I'irtndes antigas, .

E podeis dizer o mesmo de vossos chef':ls, que enlramnJ para a carreira publica po
ures, como os irmãos de S, Francisco, e morreram ricos c opulenlo , como os Crassos
da velha Roma '!

Piranhas do liberalislllo !
«jQucm não fica riu confundido, ao ouvir Verres e tygrnalislIl' o latrocinio, l\lilo o

homicidio,e os Irps discípulos de Sylla contlemnarem as proseripçõ~s? »
Tl'iste exemplo de fraq ueza humana!
Querem infamar os Iiberaes atlribuinrlo-Ihes eseandalos de que elle , os I'crmelhos ,

são os pl'oprios allclores !
40
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segue n8 cOrte, as tendencias do governo, que o dirige, e como conhece,
que ne\le,não ha principias certos, e nem convicções permanentes, busca
imitai-o em tudo; do que nos tem resultado grandes inconvenientes,tanlo
na administração interna do paiz, corno nas nossas relações exteriores;
porque, poucos são os uctos do poder e~eculivo, que nào sejão em se
guida contrariados por outros, trazendo-nos com isso os gruvcs incenve
nienles, ue que o paiz já se tem re entido. ExemplilJquemos as nossas
proposições, com os factos: dispensão·se direitos da alfandega, aos que
importurem boas raças de animaes, para o Brasil; e gustão-se mil e
tantos contos de réis, dos cofres de R lado, para se mandar vir de
Singapur, os pro[etarios do celeste únperio, para coloni ll1' o Bra ii;
os quaes em lugar de servirem para alguma cousa, são pesados não
só au povo, como me mo a propria policia, que os vigia nos furtos,
que fazem, sem a menor ceremonia.

Clama·se contra a abundancia do papel moeda, na circulação mer
cantil, e um 'ministro de Estado, no seu relatorio, lembra a supressão do
resgate: lamenla-se oeSlado de penuria, á que se vai reduzindo o povo,
pela falta ne recursos, e provideucias, e manda-so ufI'ancar por CO'll

missões officiaes o Jinheiro,que se póele.para festejos inuteis. Fazem-se ex
posições preci pitadas, para animar a in' trill brasileira; e no mesmo anno
é esta sobrecarregada de tributos,q ue augmentão á elespeza ela proelucção!!
Abandona-so por ser improfiqua a colooisação dos Chins, e procura-se a
dos paizes civilisaàos, em quanto que, não só se Ibe não garante a lega
lidade ue suas relações de familia,como se manda na alfandega da côrle,
sequestrar os livros dos protestantes, como SA fazia na mesa sersoria. A
liberdade do culLo,permettida na con lituição do imperio, é violentada por
aqueHes, que reconhecendo a necessidade de braços, para o paiz, os afu
genlão, para satisfazer as exigencias estuI idas,ua illtolerancia religiosa.

Prohibe-se,que nenhum brasileiro possa ensinar a mocidade, sem que
obtenha um bfltve de sufficiencia, e permille-se, que estrangeiros abrão
collegios,sem que saibão a lingua do paiz. Fiscalisa-se com todo o rigor,os
exames dos meninos nos collegios publicos, e guarda-se o maior silencio,
na relaxação dos mestres. R' tão escandaloso,o que se pratica nos exames
dos mancebos, perante o inspector de instrucção publica, aonde se apre
sentando quarenla e tres mllncebos,apcnas dous ou tres são os approvados,
e estes mesmos. por serem ftIhos de pessoas notaveis,que tem feito julgar-se,
que,ou nada aprendem nos col1errios publicos, ou á direcção da instrucção
publica, tende direclamente á embrutecer á mocidade, desviando-a desse
poderosó elemento de civilisaç~o (1).

(1) E é túo escandalosa a severidade,que o governo emprega nos exames feitos por BUS
delegados,na secretaria de Estado, que se póde crêr sem temor de errar, que elle preteudo
amortccer o sentimento nobre da mocidade, que procura as letras,para cultura do espirito.
Quarenta e tres, só de uma vez, pl'ocurllo fazer seus exames, perante o delegadO da ius
trucçllo publica, e apenas dous ou tres forão approvados. O exame feito, por um moço,
flue aspira a entrada em uma das faculdades, não deve ser tão austero, como o exame
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Nos Estados-Uuidos da America do Norte, não ha um só individuo,
que não saiba ler,e escrever,em quanto que entre nós, uma boa fracção de
nossa sociedade, não sabe assignar o seu nome. Gilstào-se perto de dous
mil contos de réis, com uma viagem scientifica, sómcnte em uma pro
vincia pequena do imperio, o que não gastou Portugal, com a que man
dou filzer no ultimo quartel do seculo pl1ssado,tendo 11 sua frente o celebre
Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, levando os mais abali ados astronomos,
en"'enhciros etc., (1) pelas províncias do Pará, Rio egrO,e Mato Grosso;
mesmo, ° que nào gastou nação alguma rica e poderosa, com a que tem
mandado fazer em varias partes do mundo, e ordena-se, á um pre idente
de provincia, que r~ponha 30S cofres publicos, oitenta mil réis, que sem
autorisação dispendeu,com o concerto de um saveiro da alfandega; facto
veraonhoso da parte do governo, que se deu com o desembargador Cae
tano Silve tre da ilva, presidente da Alagôas; acto,que envergonhou tanto
á esle illustre maai tratlo,{l obriga·lo a pedir a sua demissão.

m ministro de Estado,para e manter no poder, manda subvencionar
pelo oIre da policia,com não pequena quantia mensal á imprensa des·
regrada, para O injuriar, e aos portuguezes, a fim de con eguir as sympa
thills do commercio,embora o paiz e prl'jndicasse com a retirada dos por
tuguezes,com os sells capitaes,por se não quererem ver insultados pela ga~

zelo da policia.
m sert<lnejo tle noloria ferocidade, propõe-se á extinguir uma família

inleiru; a imprensa conspira-se contra o facinora; o governo da província,
que enlÃo era o aeneral Andréas, manda tropa de linha, para apasiguar
a "'uerrll civil, a féra vem sobre ella,bate-a a ponto de a· fazer recuar, e na
fuga deix50 os soldados as armas,e até as barretinas; e quando a h'ycna,actlba
de malar o ultime membro ela família Gucrreiro,o governo central,envia-llle
uma commenlla.

Um juiz de direilo em Nictheroy, quiz tomar conlas ft uma potencia
eleitoral, por actos de . lia juri dicç~o . o potentado, para desfeitear ao ma
gistrado, recorre ao seu amigo ministro da justiça, na cOrte, que lhe dá em
miio o decreto de remoçfio do juiz; o podoroso, parll desf itea-Io,espera
que se [I ente na cadeira de pro ideote elo tribunal do jury, c ahi cntrega
lhe o decreto tio remoçflo,de que é o !lei portador.

O"'ol'emo promü"e 00 corpo legi lativo uma lei de incompatibilidades,

tlaqurll ,que o faz para ser meslre. Que o governo,nas nomeaçõe dos ells empregados,
m:lllde proceder com rigor os exames, (l.1ra escolher os mais habilitados,comprehendemos
uós,a sua ulilidadc; mas,que o governo se arrogue com as Ullribuíçües das fnculdadcs scien
til1cas, e se enlremella em exumes dc criança. i lo é ridiculo; é lima fárça,que só lem por
lim,a enlrnda nas i1cndemia., dos que o gOl'eruo quizer. !'ião é a unicn incoherencia,que le
mos uOlado 1\0 u los da nossa admini,lrução, porque lendo ella jilmonopol:sado o ensino
publico, e designudo us matcrias,que e devem apreuder, ti justo lambem,que ninguem
eulro para as academias, scm a sua ,\onlade.

(I) Os 1U11l11lscriplos desta celebrr riagem,parão em nosso poder, ml1ilO. por letraB
cIo Dr. Alexan lIre l\odrigl1cs Fern'ira,ql1c pcl'lcllcem ao gabinrle do con elhciro Auto4

nlo d\ Mencze' Vasconcello~ de Ol'1I1ll1ll01l<I,
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para que os juizes de direilo,se conservem em seus !ugares,e não se invol
vão na politica, para que livres de paixões,possiio adminislrar á justiça, á
contento das partes; e no mesmo anno,que i to se passou, e a lei foi pro
mulgad."são juizes de direito nomeados presidente de provincias.

O governo, que promove reformar todos os anllos,o clITerentes ramos
da administração social, provoca questões de principias, e desafia o desejo
nos partidos de reformar a constituição, e deste modo, se faz esquecer de
todos o meluoramentos materias,de que necl'ssila o paiz. O poder legis
lativo d'eterminou,que provisoriamente servi sem ás leis portuguezils 00

Brasil,em quanto não se confeccionll cm leis brasileir;.t ,e lá vão ld anilo
passados, e Ilada temos que preste; o que fez dizer ao illuslre visconde
de CaJrú, que convinha ao govcfIlo do 13rasil, nomear uma commissão ue
homens intelligcnles, para reverem llS sabias leis porluO'uezils,para as na
turalisar no Bra ii: porque é gerll!lI1ente sabido, ser ií legislllção civil por
tuguezll, principalmente 00 que diz respeito á ordem tio juizo, nos feitos
civis,o que póuc haver do mais perfeito. As rcformas,que entre nós e tem
feito oellas,tem peorado áatlrl'lillistraçiio ua justiça,á um ponto,á tornar a
administraçào,quer civil,e quer criminal, um perfeito labiryntho;porque os
governos nào espenio,que á experiencia lhes dite,o que convêm reformar.

Nada entre nós é fixo, por ser tudo confusiio, vi to qlle as lei são ex
plicadas por meio ue regulamentos, que as mais das vezes sijo OppObtos,
e contrarias as leis: selldo portanto e te sj"tema uem deploravel, que
mostra á Iuz da razão,em geral ,á versatilidade dos nossos uomens de Estadu;
por serem elles, quem despreligião á Jeis, e fllzem,que O povo,nem crcão
nellas, C nom oelles.

Sendo á incognila do governo do Brasil á urna eleitoral, entenderão
crear os juizes munici paes, especie de mllgislrlltu ra d(~ conhecida em nossa
constituição; e essa magistralurll,não só sobrecarrega os cofres da nação,
como,as assembléas provinciaes,abusando das atribuições,que lue dá o acto
acltlicional, tem subdividido inünitamellte os lermos, á ponto, que já
não ba uma aldêa, ou povoa~:ão, por mais insignificante, que não tenha
sido transformada em villa, com o apparato de um juiz municipal, e fôro
completo; donde resulliio as prevaricacões; porque nem estes juizes se pó
dem manter, com o mesquinho ordenado que têm, e nem os emolu
menlos são sufficientes,á auxiliar as suas despezas. O mesmo que acon
Ieee \Ias juizcs,dá-se com os label1iães, por não terem um rendimento, quo
os ponha ao abrigo do exigencias criminosas.

O fim destas subdivisões, não é o amor ao bem publico, e sim, o em·
penha de vencer o governo nas eleições. e para o q ue, convêm satisfazer
á vonlade de um potenlado da aldêll, que quer ler a jllstiça,na porta de
sua propriedade, e governa-la; on áesperança de um Lacharel,que queren
do ser despachado juiz municipal,promove n1\ assembléa,á creação do um
termo.

Na parte criminal,ainda o mal é mais grave, porque, a qualquer in igni
ficancia j uridica,se lhe entrega o sanetuario das leis,para fazer toda á casta
de desatinos. .
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o fôro da justiça entre nós,se niio póde descrever,por ser a confu ão de
Babel,nos tempos modernos. Ajustiça, é o diuheiro; as questões,se suc
cil~o,por qualquer mOlivo ; por qualquer palavra; e depois, que a partes,
tcm consumido toda á sua forluna, reconhec':lm, que o fôro,é alimentado
por trica , nntes, do que pelo direito, e pela ju tiça: o que tcm feito pen-
llC á alguns mugi trados probos, ter a justiça no Brasil, o valor de

uma loleria; e iSlo lIcontece, porque a administração da ju liça governa
mcnlal,é como á barala,que lem á velinba acêsiI nas co ta , 11 qual duida
pclo calor da bama, alicia e desanda, conforme as circum laneia ; e que
oe nfto ha cuidildo,incendea a ctlsa,como o E tado,s9 acua ameaçlldl) á ser
devorado, pela corrupç~o.

A mullil'iitid(lde ele leis, lorou o povo cscravo da prepotencia; o
o que fez dizer á 'facilo, que ell1 um governo corrompido muitas leis,
incol'repel1° sima republica pltt1'imre legi , 1° porque á lei, tende sempre
Linlr uma pilrle ria Id>erdade,uu da forLuua do cidadão; 'i 0 porque,quant<l
milior róI' o numero di! lei, lanto maior é a confu;ão, e por Clln eg-uinte
o i1rl.Jitrio da iluloricJade; 3° 11 scicnr.ia de dircil~, torna-se um fardo pe
sadissimo,paril II ruz~o publica,l'ela c1ifficuldade da descrimimll;ão dellils,á
surem convenienlemenle npplicada ,

11' II poder leoislôlivo,quo compete a confert.:iio uas lei, porém não se
eoue,q ue á deva fazer sem pra, que e re1l1l8, porque. como represen

tantes dll naçiio,tem enCllr°OS mui Ilobres á preh ncher, que sào, elpõr llO
govorno,e ti nação, os vicio, qUI} bouverào na execução das leis promul
gado, os abusos, que delhts fizerão os agentes dll autoridade, indicar os
meios rllsoavei e proGcuos de os el'itar ° denunciar dos qne yiolBrão á
consliluiçào,p,lra serem corrc"idos; manifestar, 1\0 poder executivo as ten
deo ias de opillião publica, e nconselhll-l0, mostrélndo-Ihe o caminlJO,qlle
deve eouir. Desle 010110,0 corpo leoj lalivo, lornar-se-bis uma realidade
no governo representalivo,e obrigaria ao 'fhrono, como os antigos reis de
França,em presença dos Estados-gerae ,dizer aos eleitos do povo: Senho
'rCS,elt 't'os conroquei aqui,pamouvlt' os vossos con elhos,e me con'igirdes,
se eu pratiquei alguma cousa,que não devia fazer,

Entre nós o 1'brono encarrega-se apenas de lêr uma peça do poder
responsavel, iSlO é, UIIS minislros, embebida de idéas vagas,sobre adm i
nislração, porque e tes,esl~o certos, que as camaras fazem, o que elles dic
Ião; porquonto conhecem,que não é o amor da gloria,e do bem publico,que
obriga o depulado á e lar nlli,e im o seu interes e particular,ou o interesse
do partido,que o elegeu. O minislros onJinariarnente são cxi"entes, por
saberem que o depulado, é 11m pretendente. oo deputado fo se um cida
dão indepondenle, que comprehendesse o podcl' de sua missão, no ajusle
das conlas~que lomasse ao governo,á "nação eslaria em outras condições le
prosperidnde e esplendor, que n50 eslá. Qualquer individuo, que sobe ao
poder julga-se um esladista, um financeiro, porque leu alguns livros de
direito, e de economia politicél, e n50 lcm ti coragem de reprimir o eu
egoísmo, ou amor proprio, sobre questões de inleresse nacional, e cntào
nU? se lhe importa de sal\llr por todas as conveniencias, á che{Jlir á seus
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fins. Para um tal geverno, convém uma assembléll composta de homens,
que, conscia de sua dignidade, conceda ao poder executivo unicamente,
o que fór honesto, e justo, lhe tome contas severllS dos males, que pesar
sobre á dignidade, e interesses da nação.

As promessas, e as ameaças podem muito, em um paiz, onde a pobreza
tem enfraquecido a coragem, e onde lodos querem ser ompregado pu
blicos,ou fidalgos (1); e pOl'isso, àurantc as sessões legi lativas,vê-se sempre

(i) o famoso padre Anlonio 'Vieira, em um sermões da 3n dominga do Advento,
explicando as palavras de S. João Tu quis cs ? mos Ira admiravelmente o que são os 11
1lI10s,qne ennobrecp,m o homem, e em IllIe consiste a lidalgllia:

inguem híl neste mundo, que se descreva com a sua defioição: lodos se eogapão no
genero, e tambem nas dill"erenças. Qu rlill"erentes cou as são ordinariamente o que dizeis
de vós, e o que soi'! E o peior é que muilr! vezes, não ão cousas dilferenle ; porque o q~e
sois, é nenhuma cousa, e o que dizeis, são infinitas cousas. iXesta materia le YÓS quem 501
todo o homem mente duas veze : uma vez mente- e a i, e outra vez mente-nos a nós: men
te-se a si; porque sempre cuida mais do que é, e mente-nos a nó ; porque mpre diz mai
do que cuida. Nio~uem ha tão recto Juiz iJe si mesmo, que, ou diga o queé, ou eJa o que
diz; porque o homen , quando testemunhão de si mesmo, urna cou a é o que são, e outra
cousa é o que dizem.

Do mesmo. modo, e com a mesma, e ainda maior propriedade fallou o Anjo Raphael na
resposta, que deu a Tobias. Fazia Iigura de homem, e para fazer bem a figura uma vez, que
lhe perlYuntárão: Vó quem soi ? não ha\'ia de dizer o que era, havia dt: dizer, o que não
era, e a im o fez; porque não na propriedade mais prollria dos homens, que perguntado
o que são, dizerem uma cousa, e erem outra.

E notai. que vindo o Anjo vestido em um pelote, e repre entando um r.aminheiro, parece,
que era mais natural dizer, que era filho de um lavrador', ou pastol' daquelle camp s; li
comludo não di se, senão, que era filho de ADanias, o Grande; porque não ha homel)) de pó
tão de pé, nem caminbeiro tão caminheiro, que p.lhe perguntarllm clonde vem, não diga que
vem lá do grande Ananias: « Ello sum Azarias, Anaol!B IlIagni nlius: » Eu sou Azarias Iilho
de Anania ,o Magoo: como se dlsses emos de Carlos nlagDo, de Pumpêo lIlagno, de Alexandro
lIlagno.

Cada um é o qlle faz, e não é outra cousa. As cousas definem-se pela essenoia: o Baptista
deünio-se pelas acções; porque as acções de cada um são a sua essenCla. Definio-se pelo que
fazia para d claral' o que era.

Daqui se entenderá uma arande duvida, que deixamos atraz de ponderar. O Dnptisla per
Iluotado se era Elias, re pondeu, que não era Elias: (I Non sumo I) E Christo no Cap. II, de •
lItatheus disse, que o Baptista era Elias: (I Joannes Baptista ipse est Elias.» P is se Christo
diz,.que o lIaplista era E.lias, CO~10 diz o mesmo Baptista, que nã era ~:Iia'? em o Baptista
pO~la en&aoar, nem Ch...~to podia ~n~anar:-se: como se hão de COI~cordar logo c tes textos?
MUlto faCIlmente. O Baptista era Eiras, e nao era Elta,: não era Elta , porque as pes oa de
Elias, e do Bapti la erão diver a : era Elias, porque as acções de Elia, e do Bapll la erão as
mesmas. A modeslia do Bapti ta dis 'e, que não era Elia pela diver.idade das pes'oas: a
verdade de Chrísto amrmou, que era Elias pela uniformidade da ac\:.ões. Era Elia, porque
fazia aCÇt1e de Elias. Quem faz acções de Elias, {; Elia : qu m fizer ac ôes do Baptista, orú
Baptista, e lJuem as fizer de Judas el'à Juda .

Cada um ê as suas acçiles,e oão ê I)U tra cousa. Oh que grande doutrina esta {la ra o Iugar,em
que estamos I Quando vos perguntarem qllem sois. não vade revolver o noblliario d' vo 50
avÔ ,ide ver a malricula de vo sa açue.. Oque f'.lzeis,isso soi ,e nada mai . Quando ao Baplisla
lhe perguntál'ãn quem era, não dis,;e que se cbarna\'a João, nem que era' fLlho de Zacarias:
não e defioio pelos pais, nem pelo appellido, SÓ de suas acçiies formou a sua definição;
I( ElIO vox clamantis. »

fuilo tempo ha que lenho dous esoandalos contrll a nossa l!rammatica porluO"ueza no vo
cabulos do nobiliarlO. A' fidalguia chamão-Ihe qualidade, e chanlão-Ihe angue. A quaHdad
é um dos dez predicamentos, a que reduzirão todas as collsa o philo ophos. O angue G
um dos quatro humores de que se compoem o temperamento do corpo humano. DillO pois,
que a ch~mad fi::lal~uia não ~ sómente qualidade, nem sómenle sangue; mas é de t?~OS 05
dez predlcamenl05, e de lOdo os quatro humores. Ha fidalguia, que é sangue, e por I '0 ha
tantos sanguinolento : ha tidalJ;uia, que {; melancolia. e por i 50 ha tantos descontenl s: ha
fidalguia, que ê colera, e por i o ha lantos mal solfrido insolTl'iveis, e ha lidalguia, que
é tleuma, e por isso ha tantos, que pre tão para tão pouco. De maneira, que os que udllecem
de fidalguia, não só lhes pecca a enfermidade no sangue, senão em todo os quatro humores.

O me~mo passa nos dez predicameotos. Ha fidalguia, que ê substancia; porque alguns não
tem mais substanoia, que a Slla fidalguia; l1a fidalguia, que ê quantidade, são fidalgos, porqnc
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um ministro da corôa, encarregado de espalhar pelos salões das camaras,
que o governo tem de reformar secretarias de Estado, onde serão postos
de parte, muiles empregados inhabeis ; que vão vagar muitos lugares de
diplomacia, onde pretende empregar os amigos do governo; que o su
premo tribunal de justiça, vai ler aposentadorias, e que para ludo islo,tem
o governo necessidade de pe soas babeis, bem como,para com missões na
Europa, quo se tem de mandar; e se o governo nào tiver maioria dissol
verá a camara, sendo reeleitos unicamente os seus amigos. São estes us
meios ignobeis, para corromper, de que lança mão o poder exec ulivo no
Brasil, para reformar tudo a seu geito, e sempre, com prejuizos, para a
nação. Ha Ires aonos deu-se um facto, que claramente justifica os des
concertos do poder execulivo,entrc nós.

O ministro da auerra, pela mania das reformas,entendeu reformar
estatutos da escola militar, e determinou, que não só se exigissem nova
condições, para o gráo de bacharel, como, que os que já se achavão for
mados nos gráos, e empregados em varias provincias do imperio. Jossem
cllUllllldos de novo, á eschola militor,para nelles lie executar a determina
ção dos novos estatutos; e sendo o ministro altamenle censurado, pelo
que a cubava de praticar, foi forçado a ceder a sensura publica,e reconhe
cer o DotOriO abu do seu modo de interpelrar a lei. Com estas reformas,
sem necessidade reconhecida, vão os ministros golpeando todas as garan
tias do cidudãos, e estabelecendo-se os meios do governo,ullo dar sa~is-

tem muito de seu: ha fidalguia, que é qualidade' porque muitos não se póde ne~ar s~o muito
qualificados: ha fidalguia, que é r laçao, são fidalgOS por c rtos respeito : ba udalguia, qu
epaixão, sào apaixonados de fidalguia: ha fl(ialgula, que e« ubi », são fidalgos. porque oc
cupão grandes lugare : ha fidalguia, que f: sitio e desta casta é a dos titulos, que estão asseD
tados, e outros em pli: ha fidalguia, que é habito, são fidalgos; porque sndão mai bem vps
tidos: ha fid~l"uia, que ê duração, fidalgos por antiguidade. E qual desta (, a erdadeira
fidalguia? Nenl1Uma. A verdadeira fidalguia é acção. Ao predicamento da acçào é que per
tence a verdadeira fidal~uia: « Nam l'lenus, e pj'oavos, e qure non [ccimus ipsi, vix ea oostra
voco ». dis e o l'lrande fundador de Lisboa. As acções generosas, e não os pai l\lustre, são
as que fazem fldnlllo . Cada um suas acçoe , e nilO é mais, nem menos, c!Jmo o Bapti la:
« Ego vox clamanLls in desel'lo. »

Des!.1 doutrina tão verdadeira tiro politicamente que nas acções se hão de fundar a elei
ÇÕes. As eleições ordinariamente fundão-se nas geraÇÕes, e {>or isso se acertlo lio pouca
vezes. Nào nego, que a nobreza, quando eslá junta com o talen.to. deve em{>re ~receder a
tudo; ma como os talentos Deo ê qu os dã, e não os pais, não se devem fundar a eleições
na5 g rações. senão na acçves. E le dictam6 á o vElrdadeiro m todo o tempo, e mlijto mais
no pres nle. No L mpo ~ paz póde- e som'er, que se dêm o lugares ãs geraç es; mas no
t'mpo da guerra não e hao de dar senão:l acções. Vio o·proplleta Ezequief no primeiro
capitulo das suas rcvelaçõe aque\lé oarro mystenoso,porquo lira"üo quatro animaes, homem,
leão, bni, e aguia. No capitulo decimo tornou a ver o mesmo carro com os mesmos anirnaes
ma com a o.·dem trocada; porque na primeira visão Linba o primeiro 11Igal' o homem, na
segllnda visão tinha o primeiro lugar o boi. Notavel mudança I Que o homem na pril\leira
vi ão se anteponha ao leão, á agllla, e ao boi, muito jll. to 'hPorqlle o fez Deos senhor de todos
!JS animaes: mas que o boi, que foi oreado para·o Irabal 0,!J para (} arado, e ant&ponha a
tres cabeças corÓadas. ao homem, rei do mundo, ao leão, t'ei dos anim1\es, e à agui~, rainha
das aves! Sim: A razao literal, e a melhor, que dilo os expositores, é esta. Na primeira visão
esLava o carro dentro do templo: na s~undavisão sahio o tarro á campanha ~ a E!P'essa est
gloria Domini de limine templi. ) E quando o carro estã quieto, dê-se e.mbora o l?rimeiro
lugal' a quem m Ihor é ; lnas quando o carro caminha, hade se dar o primeiro IUl'lar a quem
melhor pUJ;a ; e porqll6 () boi puxava melhor, que ollOmem, PO( i o se deu o primeiro lugar
ao boi. Quando o carro estiver no templo da paz. dê-se embora os lugarElS a quem lijelhor
fOr; mas quando o carro estiver na campanha, lião de se dar os lugares a quem melhor
puxar.
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fação dos seus actos, porque á nlw ser a imprensa, não t~m quem lhes
seosme os desvarios.

A.brem-se regularmente as camaras legislativas, e fechão-se, e ~ se dis
culem nellas os interesses dos circulos, e ainda não se resolveu nellas,o
mais importante dos problemas sociaes - quem hade trabalhar na agri
cultura no Brasil?! Daqui a dez lmnos, se formos no mesmo caminho, o
Brasil apezar das suas immensas l'iqueza..s natlJraes, 0da fertilidade do seu
solo, será sem duvidll,o mais pobre de todos os Estados do mundo.

Sem a educação agricola, sem "antagens, sem esforços da parte do go
verno, sem regimeri, sem garlliJtias, sem a criação de familias agricolas,
nunca teremos agricultura possivel.

..\ colonisação que nos vêm dos Estados portuguezcs, sem duvida a
mais conveniente para o Brasil, pelas I'elaçõl:ls do familia, de usos, costu
mes, religião, e linguagem, não produz os mesmos resultados,que antiga
mente,porque as mulheres em numero prodigioso,preferem a prostituição,
ao trabalho honesto rio seio das familias,como creadas. Se alguma se em
prega, demora-se pouco,porque é logo seduzida pelos patricios,e em curto
tempo,acabão a existencia corrompidas pelos vicios,e devassidões. O ho
mens p'0r falia de direc~ão, empregão-se em carroceiros, e vendedores de
gallinhas, senão em ratoneiros, e desordeiros,ou mesmo mendigos.

A lavoura,que é a fonle principal da riqueza do Brasil, vive no abaudono
o agricultor vexadissimo com os juros pesados, e com as fraudes dos ne
gocialltes, não podem acendir de promplo aos pagamentos, porque se o
anno não lhe correu bem, os prorluctos do seu trabalho não chegào para
pagar os premios exhorbitantes dos generos que compra. S,endo o Brasil
exclusivamente agricultor, e devendo ser a agricnltura a filha primogenita
do governo, e sohre quem deveria voltar todos os cuidados e atlenções,ne
nham favor lhe presta,porque além do abandono em que permanece,é avic
tima da ladroeira, dos impostos, ê da fraude. Todos roubão ao lavrador,e
para cumulo de maior desgraça, d s capitaes, slÍo mundados agentes sem
educação, para o interior, que em 1ugar de exigirem em partícular,o que se
deve, desacredilào o fazendeiro, por toda parte, em modo,á produzir no
1ugar onde mora, o seu proprio descredito, trazendo alé a .mina das fa·
mílias, pois que muitos casamentos se tem desmanehado no interior do
Brasil,pelos boatos indiscretos, espalhados por esses agen~os encarregados
das cobrapças, á obrigar 1,I1guns h9mens de brio,aos desatinos,que se tem
dado. Os juros exhorbitantes, levados á lavoura, é a morte do agricultor,
e não havendo uma medida efficaz, que ponha termo a isto, em breve o
Estado não terá rendas com que fazer face as suas necessidades. O go
verno ainda não reconheceu o mal,que tem fuito, em envolver os lavrado
res na politica, já pelos riscos que trazem as inimizades dos partidos,como
pela paralisação da lavoura. Estes males, e o pouco amor ao trabalho
na classe livre do iriterior, tem feito,que as fazenuas,q ue em tempos pas
sados c.omprariio-sc por duzentos contos de réis, não achiio hoj~ quem
as queuão pela sexta parte do seu valor. .

No tomo 2° da primeira parte desta nossa obra, a pa~inas 44.4-, e se·
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guintas, tralando da utilidade dos Indios,em relação a colonisação estran·
geira, indicámos algumas medidas,que sem duvida, se fossem considera
das, aproveitari50 ao paiz; porém, como só se cuida no Jrasil, de aIlar
chi al-o,com as eleições, e com o joO'o dos iuteresses particulares, iremos
assim vivendo, até que Deos nos mande homell , que omprebendendo a
feli idade sucial,lIproveile como convém, a este abençoado paiz.

m minislro fez pas ar nll camara dos deputados em 1854. um projecto,
que dava ao governo,a faculdade de aposentar Ulilgistrados,por cau as pby
sicas e monJes, em as definir,bem como,que os crimes afiançaveis,fossem
jul"ados por magistrados sujeitos a remoçiio,e aposentação do governo, o
que importo\'u,acabar com fi liberdade da impren a, e pedio a comara li
herdade, para reformar o processo do jury, bem como pedia faculdade,
para inlerpetrar a lei ; e CI)mO e te projecto lliio chegas e ao senado, o
mini tro aposentou mllO'i trados, interpetroll lcis, fazendo publicar um
avi o regulando as fiança ,na tentativos de crimes:

Quando um membro do poder execlltivo, pede faculdade, para interpe
trar as leis, provoca de r.olltian~as, e é nece' ario,que a nação se acautele
CGntra o espirilu inva ar elo governo,que a ameaça, pois é O'eralmente a
bido,qne o poder de interpelrar as leis,é o mais temivel na ordem social,
e politica, por er O que cria a jurisprudencia das leis; concedido este
poder,ao executivo as leis serão as as inadas, e a confusão,e desordem,
invacliráõ as libercllldes individuaes, e o direito de propried/,de.

São tantos os absmdos,quc e dão llLl administl'nçãu interna do Brasil,
que não é po'sivel descrevêl·o todos aO'()ra,O que furemos mais tarde,porque
enfa tia mel11ora1-os,e para nada dizermos sem ju lificação,commemoráraos
os segllintes: um presidente de provincia, que combateu uma grande revo
lução,foi prcmiado com li diO'nitaria da ordem da Rosa, e um arteO'ui ta ela
Rc ista dos dotLS Mundos, por escrever banalidade, teve a grande digni
lari,l : 11111 enador foi nomeudo pre idente de uma provincia maritima, não
muito di tante da capital do imperio, com uma e pantosa ajuda de custo,
niío ha\lllll.lo nece idades politicas,cinco ou ai dia depois da ua partida
Ja ('Orte, freta-se om vapor por conta do Estado, para o ir buscar,só com o
fim de vir tomar conta de uma das pastus de ministro da corOa. Ogoverno
cede a uma irmandaue uo Divino E pirito Santo em Pernambuco,o antigo
palacio uos governadores, e manda alugar uma casa particu!ar,para a aca
demia jurydica. Aluga-se a um indil'i,luo por alO'uns annos, e por preço
eX!t'aorc1illario uma casa, para o internato uos alumnos do collegio ue
Pedro II, com ""rando di pf-'ndio em l'I'paros, e acommodações,emquanto
que com eSS/l quantias, se faria um EHlificio com outrlls proporçõo ,

Tem·se ga to umo sommu incalculavel, para se povour .o Brasil, entre
tania o O'overno Inll ileiro, l'lInca o Amazonas,a concul'l'encia da naç.õe
civili ada, e concede a um pal'ticulur o privilegio de ntlvegu9à. fi vapor,
pelo espaço de trinta annos. A medida,que quer passagem livre pelo PI\
raO'ua)', obsta a livre navegação des e gigante dos rios, dessa grande firterill
da America do Sul, que nos poderia em poucos annos,ll'azel' um grande
~ugmento de população ,e.riquezas,
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A franqueza do Amazonas,as nações da lerra, nOi conservarA,para sem
pre o dominio,e posse,não s6 de te immenso rio,como de todos os lugares,
por onde alravessão os seus confiuenles, emquanto que,se uma nação po
derosa, por qualquer pretexto o invadir, auxiliada de outras, ficaremos
sem elle, embora empregue' o governo brasileiro,o seu favorito protesto, e
do qual ninguem tem feito caso.

Se nos actos do governo, bouvesse a boa fé, e lealda(le, ninO'uem se
queixaria, porém o que vemos, na mtlior parte uelles, é °espirilo de (lOn·

tradicção, prilsidir a tudo. Probihe-se a elltraJtl dos Brasileiros, como re
ligiosos nos dilierentes convenlos, que tautos serviços pre tárão as letras,e
civilisaçiio plltria, ao passo,que se manJão vir Barbadinhos, para missio·
nar, e Lllzllfita ,para o ensino da mociJade. ! ! !

Extinguem·se os morgados seculares,e cl'ião-se morgados ecclesiasticos,
com a dispensa da lei da amortisação, em favor das üonfraria . Gastão-se
centenas de conlos de réis,com a junta central Je hygicne publicll, c com
colonias militares, e jlenuilte·se a permanellcia de certos eSlabelecimen
tos nos cenlros das povoações, que ào grande deposilos de elemenlos de
en[ermidaues. A junta de hyO'iene,cnnsome o dinheiro publico, elll alten
der ao seu regulamento,o qual impondo-lhe obrigações 11Iui rcslriclas con
sente, que se vendiill panacéas; que os curaudeiros invauão os dlJlllinios da
medicina,em mlldo a oullificar a escolas meJita . Qllelll menos al'provei
tou com a craaçã I da junta central de hygieoe publica,[oi ii saude dll povo,
e no enlanto o Estado gasla duzenlos cllntos de réi. ê1unuaes, em ulilitlade
visível. A profissão medica no Brasil, já não é um acerdocio, porque pra
benchcodo-se lodos os 'requesilos,que a lei exige,para o exercicio da me
dicioa, depois de lanlos sacrificios, vê o medico, que os bolicarios sem os
conhecimenlos profissionaes, e mesmo um especulador curioso,camioha a
par delle,e muilas vezes é preferido na pralica,pela inexperiencill do povo.

Temos famosos construclores, carpinteiros, e apropriados lugares,par8
eSlaleiros, e a melhor madeira de construcção naval,e manuão-se comprar
na Europa,os navios podres,emquanlo que as nossas magnifica (loreslas,
sào devastadas pelo fogo,ou pelos protegidos <10 governo,oll destruidos pelo
vandalismo do machado. Se nos não [alha a memoria,recordã'Dos ter vi to
uma porlaria de um presidente das Alagôas, concedendo a um pOlentado,
permissão,para tirar duzenlas duzias de praor:hões de vinhalico. Este po
tentado,com uma permissão do administrador da provincia, limilar-se·hia
á esso numero sórnente de prancllões, para expÔl-os ao mercado!

Caua um pranchão imporIa uma arvore, segundo a grossura,que se de
seja, e idade do vegelal ; calcule o leitor a devllstilçãu, que se lem feito
nas malas, que a mad'ira de lei, que se enconlrllva a pouca di taneia,
é necessar io agora ir buscai-a nos centros das fioreslas. O I,áo-bl'asil,
uma das fontes Ja riqueza publica, já não exisle nilS malas. da Alagôas,
o para mais [acilmeule aproveilar-se alé as raizes, houve quem maIJua~se

buscar uma machina de extracta-Ia, a qual por não ler hoje, o que fI.lZer,
está abandonada. O governo portuguez, previdente em tudo,comprehell
dando a ~iqueza tIa vegetação no Brasil, creoll um juiz conservador das
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maltas, para ninguem as invadir, e ter o Eslado,em abundancia, madeira
de conslrucção, e de tinturaria. Esle juizo foi abolido, para crearem-se
juizes municipaes,como inslrumenlos de elei~ões.

SubvenclOna-sfl o lhealro Iyrico, com avultada somma do lhesouro pu
blico,para se ler e peclaculo barato, ob rrelexlos de regalar o povo,quaodo
esle lhealro Óaproveita aos ricos: entrelanto que a municipalidadtJ, exige
pesada fiança, pelos esppctacu los baralo ,que diverlem o povo.

Á.ugmenla-se, como já dis emos, o numero de comarcas, e de juizes de
direito, para qlle a ju tiça chegue a porta de todos, 00 mesmo passo oraa·
nisa-se um rcaimento de cuslas, que afuaenla a justiça da porta ào pobre.
Só quem póde 00 Bra ii ler demanda. ão os ricos; e se por infelicidade,
algum poderoso quizer seohorear-se dos beos do pobre, fica sem muito
custo com elles, por olio poder o pobre, sustentar o seu direito.

Dispendeu-se com a cÔrle de Roma muilo dinheiro, para riscar do calen
dario, alguns dias santificados, com o fim de não prejudicar o lrabalho, e
augmenlou-se os din de fe las nacionaes,em delrimento do expedierlle das
estações publicas, e da guarda nacional. O "overno cenlral)a requisição do
cbefe de policia da Bahia,ordenou ao dtls Alagôas,que proceclesse conlracerto
individuo,por ter enviado para aquella provincia, uma porção de escravos
furtados,e quando oproces ose achava em andameuto,o réo,é eondecorado
comoh:Jbitodaro a!! Umjuizdedireilo dac rle,pedeasuaaposenladoria,
e nada mai exigio do que as honras de desembargador; o governo cooce
deu-Ihe,com as honras pedida, e pas adas 10 ou 12 annos, o aposenlado
é nomeaclo senador do imperio, e sobre esla infiuencia reclamou do go
verno ,conlra o esquecimenlo,de se lho não ler marcado ordenado, o qual
lhe foi concedido,por um novo decrelo, mandlludo-se-lhe paO'ar os orde
nauos vencidos. Houve lempo,em que alaun senhore do Brasil, que for
mavão um circulo de ferro,derão um espectaculo na capital do imperiojque
no niio pa ou ue aperc:ebido,e que convém memora-lo. Emquanto alguns
ele es senhore ,oc upavãoaspa tasdemini trosdeE lado,poraque o ou
lros seus co-religionarios,não fica sem em disponibilidade,e não resultassem
do go tos, ou alguma conspiração, inventarão meios de indemnisação (1).

(1) Estamos retralando os tempos, e referindo verdades, qne estão na fi moria de
todo~, e não jllntámos os documentos, qlle temos, para não exporlUo os individuo,
por sens n01ll1' , a irrisão da posl,·rid,.de. ~)emonímos os factos, para emenda
dos flllllro servirlores do Estildo, ii ficarem rertos, quI' os actos- do govp.rno,
mais cêdo,on mais lard , enlraráõ no dominio da hi lO ria. E não é de hOjl', qne
os meios de illgrossar fortuna, por vias tortuosas, sáo sensnrados pl'los homens 110
I1l'stos de lodos os lempos. Sobl'e este inlportanlissimo Objo'CIO, !la dnzelltos c OilO
annos 11.655) I"allon o Cl'lcbre padre nlonio Vicira, no seu famoso discur-o do Bom
Laurão. prol Inciado na igreja da ~lisericordia de Lisboa. o qual, lendo sido prof"rido
nos tempos do despolismo, podemos reprodllzi-Io nos tcmpos conslilllciúnal's. O Ilis":'
CUI'SO do grandc padre Antonio Vieira, prégado na igreja da Misel'icordia de Lisboa,
não sendo conh,~cidC) da maxill1a pane do leitore, o rcproduzil'tUlos para mos
trar qlle nesses teltlpo - chamados do despolismo, c empresellça do rei, c da cOrte por
tngneza, es c gral1cle varão, e o maiot· orador do seu ecnlo, se cll:primio com a
franqneza que lhe era propria, 110S termos seguinles :
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Essa invenção foi imaginada por um chefe de gabinete,que entrando para
o ministerio, vio sair do seu circulo, uma con piraç,ão, que ameaçava der
rubar oseu poder, a ponto, dos conspiradores o abandonarem; e para os
aquielar,lomou o expediente de os indemni ar com vanlaoens,que Ibes po
dPrlào trazer a occu pação de pastAs, A presidencia de um grande e lilbeleci
mento,cujo exercicio nfio julgou incompativel durante os trabalhos legisla
tivos: missões diplumnlica ,que nfto derlio fruclo,aDtes perdas,e de gostos
a nação, e algumAS das quaes nunca e soube o um: accumulações de
empregos, que colocarão (\ alguns, em posições mais favoraveis, que as de.
ministro de Estado; acalmarão a sanha tempestuosa das conspiradores;

Dominc, memento mei, Cltm veneris in Regnwll tuum. Radie
mecum eris Í1i Paradiso. LOCAS 23.

E te sermão, que hoje se préga na iUisHicorcUa de Lisboa, e não se p\'l!~a na ca
pella real, parecia-me a mim, que lá se havia de prégar, e não aqui. Daquella pauta
havia de ser, e não desta, E porque 7 Porqlle o texto cm que se fllllda o mesmo 'er
mão, lodo pertence á magestade daquelle lugar, e nada Íl piedade deste, Uma das
cousas qlle diz o texto, é que forão sentenciados cm Jerusalém dous ladrõe , e ambos
condemnados, ambos execUlados, ambos crucilicado , e monos, em lhe valer procu
radOl', nem embargos. Pcrmille i to a ~Iisericordi(l de Lisboa 7 Não. A primeiril di
ligencia que faz, é eleger por procur(ldor das cadêas Ulll irmão de grande (Iutorid(ldc,
potl('J', e industria: e o primeiro timbre deste procurador, é fazer honra de qn nenhum
malfpitol' sl'ja justiçado em spu tempo. Lo~o esta parte dil hislol'ia não pel'l nce :i ~li

sericorclia cle Lisboa, A outra parte (que é a que loml'i por lIlema) tocla pertence ao
paço, e {, capella real. Nella se falia com o rci : DOlnine: nella ,e traia do seu reino:
cu.m veneris in re,qnun tUl,m : nella se lhe apresentão mpmoriaes: memento mei: e
nella os despacha o me.mo rei lo~o, e sem remissão a outro' tribunaes: hoctie meeU/n
eris in Paradiso. O que me podia relrabir de PI'(looHI' soure esta matr!ria, p.ra não llizer

-a doutrina com o lugar. Mas de te.e crnpulo. em que muitos prégaclores lião rellarão,
me livrou a prégação de Jonas. Não pré~ou ,Jonas no pnço. senão pelas runs clr. 'inive,
cida{1e de mais lon~es que esta nossa; I' rliz o tcxto sn~rallO, qUI' logo a sua prégação
chegon aos ouvidos rio rei: Pervenit verblnn ad re,gcm. Hem quizNa l'U, qlle o que
hoje determino prégar, chcgára a todos o' rcis, e mais ainda aos ,:strangl'iros, que aos
nos os. Todos devem imitai' ao rei dos reis, e tod.I' tcm muüo que aprcndl'r nesta
ultima acção de sua vida, Pedio o Bom Ladrão a Christo, que e lembrasse dellr' no seu
reino: Domine, memento mei, eUln vene1'is in re,qnUlIl tUltlll. ~ a lembrança que o
SenhOI' teve ddle, foi lJue ambos se vis 'em juntos no Parai o: Ilodie mecu1I1 el"is iII
Paradiso. Esta é a lembrança, qne devem tel' torlos o reis, e a que eu qlliz('ra lhe
persuadi' em os que são ouvidos <le mais per lo. Que se lembl'em nãC! só rle levar o'
ladrões ao Paraiso, sl'não dr os levar comsigo: ]tIeeum, 'em o' reis poelem ii' ao Pa
raiso sem levar comsigo os lndrõe : nem os ladrõcs [lodem Íl' ao Inferno sem levar
comsigo os reis. Isto é o que hei de [lrégar.

Áve ilJ aria .
'Levarem 'Os reis cOlllsigo ao Paraiso ladt'õe , não só não é companhia indecente, mas

acção tão gloriosa e verdadeirarnen te real, que com ella corDOll, e provou O mesmo
Chl'Ísto a verdade do seu Reinado, lanto qlle aclmittio lia Cruz O ti lUlo de Rei. Mas o
que vemos prallcar em todos os reinos do Inundo, é tanto p lo contrílrio, que em I'ez
de os reis levarem cOl1lõigo o ladrões all Pül'lliso, 0<; lac!t'õcs são os CJue lerão com<;igo
os reis ao Inferno. E se isto é assim, como logo mO<;lrílrei com eridcncia, ningllem me
póde estranhar a c.Iareza ou pul>licidatle, com que fallo, e fallarei em matel'Ía, que en
votve tão soheranos respeitos; antes admirar o silencio, e condernnar a desattenção,
com que os prégadores ciissim111ão lima tão Ilecessnria doutrina, sendo a que devêra
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ma5 abrirão-se as portas a immoralidade, que ameaça engulír as rendas
do Estado. Esses lugares eminentemente rendosos, não farão bastantes,
porque se crearão outros ainda mais inutei ,com a denominação de 0011

,wltores,para satisfazer a nova p-xe"'encia. Limitando-se os negocios da
secretaria, ao simples expediente, e II confecção de relataria, por demais
conhecido pelos oCficiaes dellas, uma tal innovação, encamillha o espirita,
ao Om de semelhantes empregos.

O prinripio de que lIada se deve fazer entre nós, sem uma paga imme
diata, tem eofrtlquecido em todos os homens, os sentimentos nobres do
coração: tem unniquilado toela a gloria, de servir-se ao paiz.

ser mais ouvida, e der.lamada nos pulpilO . Seja pois novo hoje o assumpto, que devêra
ser mui antigo, e mui frequente; o qual eu proseguirei lauto com nlaior esperança de
produzir algum fruClO, quanto "ejo eunobrecido o audilorio presente com a aUlllridade
de tanlOS ministros de todos os maiores triuunaes, soure cujo couselho, e con'ciencia
e costumllu dr carl'l'gar as dos rcis.

E para (Iue um discur'o tfio imporlante e tão grave, vá a seutado sobre fundamentos
solido. e irrefragarl'is; supponho pl'lmeiranlentc, que sem re.liluição do alhcio não
póde havrr salvação. tJ. sim o re:olvcm com S. Thomaz todos os theolo~os: e assim
c t(\ dl'lilJido no capitulo, Si rcs ctUena, com pOllavras tirada L1e Sanlo Ago. tiuho, que
são ('sW': i res aliena propter quam peccatltJll cst, "cddi pote t, e 1101\ redditur,
pwnitelltia non agitul', secl sitnulatur. Si autern ueracltcl (tgill~r, non l'emittitu1'
peecalum, nisi Te titltatul' ablatllm, si, uI dixi, restitllit potcst. Quer dizer: se o
alheio, flll e 1011l0u ou retêm póde restiluir, e não e reslilue, a penitencia de te,
e do 01111'05 peccados não é I'erdadeira penil~ncia, senão simulada, e fingida; p.orque
se não p,'rdõa o peccado 'em e restituir Oroubado, quando qltem o roubou tem pos
sihilidade de o restiluir. Esta unica excepçfio de rr'f(ra foi n felicidade do Bom Ladrão,
e e tn a razfiu porque elle se salvou tamUem O máosr. potlél'il alvar sem rcstituil·p,m.
Corno ambo' ahirfio do nallfragio desta ,ida despido, pl'gaLlos a um páo, só esla
sua ('xtrcma pau reza o, podia absolvcr tios latrodnio , que linhão commeltido, porque
ilUpos, ibilitados li re.tiluição, ficavão desobrigados della. Porém se o Bom Ladrão
livera bens, com flu' restituir, on em lodo, ou em parI, o quP. rl/ubon, toda a sna fé,
e toda asna penitcncia Ião ceh'bl'ada do' Santo, não ba tára ao sall'ar, e não rc li
tuisse, Duas cou as lhe falta'à a te I'ellluroso homem para se alvar, uma corno
ladrão flnr. tinha si/jo, outra como c1Jristão qne começa va a ser, Como ladrão que tinha
sido, faltava-lhe com que rrsliluir: como christão que cOUlllçava a ser, faltava-lhe o
uaplismo: lIJas us.'im como 9 iangue, que derramou llil cruz, lhe supprio o hapti mo,
assim a sua desnudez, e a sua impossibilidade Ihr. supprio a re lituição : e por i. so se
~alvou. Vejão agora, de caminho, os que roubárão nu vida, e nem ua vida, nem na
morte re. tituirão, aUles na morte le tál'ão de muito' beu , e (tcixlirão grossa herança
a scus successores; \'ejão ollde irão, ou tHão i(to uas alma, e se se podião
sal vaI'.

Era tão rigoroso este preceilo da restituição na lei velba, que se o que furtou uão
tinha com que re ·tituil', mandava a Ocos que fo se velldido, e restitllisse com o preço
de si mesmo; Si nOll h blW'it ql~oà 1)1'0 (urto reddat, ipse vellltndabitltr. De modo
que emqualllo 111'11 homem era seu, c possuidol' ,Ia na libcl'ditlle, posto que não tive se
outra cou. a, até que não vencless~ apropria peso oa. e \'psliIUisiC o que podia com o
preço d i mesmo, não o julgava a lei por impl)ssiuilitado á I"'tiluição, nem o de, o
brigava della. Qllc uma tallci fo. e j1l la, não sc pÓlle duvidar, porque era lei de Oeos :
e posto que o me mo Oeos lia lei da graça del'O"ou esta circUlDslancia de rigor, q ne
cm de direito pO'itivo; porém na lei natural. que é indispensavel, e manda restitnil'
a quem pódr, e tem com CJlle; tão fóra esteve ele variai'. ou mOlternr cousa alguma, CJue
nem o me mo Chl'islO na Cru/; promelteria o Paraiso ao ladrão, em lal caso, (;IU ljue
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Um deputado accusa na camara temporaria,delapidações ~a Alfandega
da cÔrte: o governo nomeou uma commis ãO,para reconhecer da veraci
dade da denuncia, e de coberta ella, forào os indigitados demitlitlos. O
serviço,que prestou e ta commi são, é da ordem daq uelles, para os quaes
não ha premio condigno, porque qualquer, que elle seja, Lira-lhe toJo o
valor, e deprime a quem serve, visto que os titulos honorificos, e conde
corações da monarchia brasileira, não distinguem o merito, porqno sn
gundo uma tabella existenle na secr laria da Sanla Casa da Mizericordia,
(como já dissemos no tom. 2° pags. 499 e 500) são vendidos a qualquer.
que lenha de dez á quinze contos de réis,o titulo de barão; se é com gran-

primeiro restituis e. Ponhamos outro ladrão ii vista deste, e vejamos admiravelmenle
no jnizo du me mo Chri lO a dinhença de um ca~o a onlro.

Assim como Chri 'lO enhor 'o 50 di~se a Dimas : lJodte mecum eris in Paradiso ;
Hoje enis comigo no Paraiso; assim disse a Zachéo: lfodie salus domui hllic (acta
est: hoje entrOu a salvação ne la llIa casa. ~Ias o que muito se del'e nolar, é que a
Dimas promelleu-llIe o Scnhor a salvaçãO logo, e a Zachéo não logo, senão muito
depois. E porqlle, se ambos erão ladrões, e ambos convllrticlos? Porque Dimas elll
ladrão pobre, c não tinha com que restitnir o que roubára; Zachéo era ladrão rico, e
tinha mnito com qne rc. liluir: ZachettS P"inceps erat pubUcanorllm, e ipse
dives: diz o Evangelista. E ainda qne elle o não (li'.era, o e.laclo de'um, c onlro
ladrãO o declarava a sá . Porque? Porque Dimas era ladrão coml'mnndo, e ~e ell,' fOra
rico, claro e, Iii, qne não ha via de chrgar á forca: porém Zachéo era ladrãO tolerado,
e a ua me~ma riqueza era a immunidade, que tinha, para roubar em ca. ligo, e ainda
sem culpa. [;; COIlIll Dimas era ladriio pobre, e não linha l;om que re,-tilnir, lalllbem
não tinha impedimento a sua salvação. e por isso Chrisw lha cJnceden no me mo mo
lDcnto. Pelo conlrario: Zachéo, como era ladrão rico, c linila lIluilO com que rrsliluir,
uão lhe podia Chri 'lO S gurar a alvação, antes que reslilllis~e, e por isso lhe dilatou a
promcss.1. A mesma narração do [~vangelista é a melhor prova desla (lilfr'rença.

Conhecia Zachéo a ChrislO só por fama, e desejal'a muito vê-lo. Passou o Senhor
pela sua lerra, e como era pequeno de e~tatura, c o concurso muito, sem reparar na
autol'idarle da pessoa, e do omcio : Pdnceps l)ulJlicanr)/'Ilm: sllhio-sc a uma arvol'e
para o ver, e não ó vio, mas foi vi lo, e lIluito hem viSIO. ['õz nelle OSenhor aquelles
divinos olho, chumou-o por seu nome, e disse-lhe que S' desces' logo da arvore,
porque lhe importava ser cu hospede naqurlle dia: Zachee lestinans descende,
guia hodie in domo lua oportet me manlÍ,·e. Entrou pois o alvador m casa de
Zachéo, e a1ui pa ...·ce que cabia bem o dizcr·lhe, que elllão enlrára a salvação em' ua
casa; mas nem iSlo, lll'm Olllra palavra di. se o Senhor. necebe-o Zachéo, c feslejou
a sua vinda com lotlas as drmollslruçõcs de alegria: Bxcepti illmn ,gaudens : e ~lInr

dou o 'enhor o mesmo silendo. Assenlou-. e â me, a abuudante de iguarias, e muiLo
mais rle boa vonlade, qne é o melhor pralo para Chri LO, e proseguio na me ma su 
pensilo.. obretudo (\is e Zachéo, qllc ellr dava aos pobres a melade de lodos seus lwns:
Ecce dimidium bonorum meorttm do pauperilJus: E seudo o Senhor aquelle que
no dia do Jnizo só aos merecimentos da esmola ha de premiar com o reino do Céo;
qurm não havia de cuidar, que a esle grande acto de Iib ralidadc com os pobres res
pontl ria logo a promessa da salvação? Mas nem aqui merecen ollvir Zachao o que
depois lhe disse Ch!'i to. Pois, Senhor, se vossa piedade e verdade lem dilO lanlas
veze , que o que se faz aos pobres se faz a vós mesmo, e esle homem na vossa pe soa
vos está senindo com tantos obse.quios, e na dos pobres com lantos empenhos: se
vos con\'idas(('s a ser seu ho. pede para o salvar, e a sua salvação é a importancia qu
vos trOuxe a sua casa; ~ o chamastes, e acudio com lanla diligencia, se lhe diss~sLes

que se apreçasse: Festimans descende: e elle se não deleve um momento; porque
lhe dilatais lanto a mesma graça, que Ibe desejais fazer, porque o não acabais de ab-
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deza,de vinle cinco á trinla conlos de réis. Commendador da Rosa,enfeila
se, dando de quatro,A seis conlos: deCbristo,com quatro contos; officinl de
quulquer ordem, dündo tres contos, arranja-se, e não querendo é.I cousa
tão cara assim, com oilocenlos,á um conto de réis, lem pora o peilo a ve
nera de cavai beiro.

Em de primeira intuição, que os membros dessa commissão terião de
I1rrostl'ar O'!'alldes odiosidade, que Ó poderião ser suavisudas j:íelo desin
leresse, e amizade, ao honeslo mini tI'O da fazenda, que a escolheu,e no-

.oh'er, porque lhe não segurais a salvação? l'orque e.te mesmo Zacilêo, como.cabeça
de publicano : P1'inceps publicanorum: tiuha roubado a muito : e como rico que
era: Et ipse dt"vcs: tiuha cum que restituir o que roubára; e ell1qllanlo e 'Iava de
vcdor, c Hão restituia o alheio, por Illai boas ohras que lizess , uem o Illesmo Chl'i to
o podia ab:oh'cr: e por mais fazenda que despende se piamente, nem o me 1110 Cbristo
o podia salvar. Todas as outra ()ilra~ quc d 'poi, daqu lia I'enturosa visita fazia Zachéo
erão muito louvavei ; Illas elUl[uauto não chel)ava a faz r, a da r stituição, não estava
capaz da . alvação. Heslitua, e logo erá salvo: c asim foi. Accl'e centou Zachéo, que
ludo o que tinha mal adquirido restituia PII1 quatro dobros: Et si gui(l alique/Il
defraudavi, reddo qtLadraplmn. E no mcsmo ponlo () enltor, que até alli linha
calado, dcsf'chou (IS llll'souro dc sua graça, c lhe allllunciou a sal Iilção: noàíe salus
damui 1mic (acla cst. De. orte que ai nela quc entrou o Salvador cm ca'a de Zachco,
a . ahilç~o ficou de fóra: porque cmquanto Ilão salaia da mesma ca a a rc~lilnição, não
podia entrar ul'lIi1 a salvaçao. A alvação não pórle e11lrar .1!1lJ se p 'nInar o peccado,
e o peccado não se póde pl'rdOàr sem sc resliluir o roubado: .,,"om ditnlttilur lJCC
catum, nísí 1'csliluatU1' ablatum.

uppo.la esta primeira verdade c('rta, e infallivel; ii segunda cuusa quc UJlpoulto
com a mesma ccrleza, é quc a l' tiluiçiio do alheio sob pena da ~alvaçãCl, uão só obriga
ao subrlito e particulares, seulio lambem aos septrás, e á corõas. Cuirlão, ou devem
cuidar alguus principes, que a sim como ão uperiore a todo:, as 'Í1n são cnhore dc
tudo e é engano. A lei da restituição é lei nalural, e lei divina. l\lIlqU<\UlO lei nat~l'al

ob"ign aos rei', porquc a nalureza fez iguaes a lodos: e emquanto lei divina lambem
OS obriga, porque Deos quc Os fez maiore , quc os OUlros, é maior 4ne clles. Esta
,'cnlade sÓ tem contra si a pratica, e o uso. ~la5 por partc deste lU 'Sll10 u:o argumenta
a:sim, . Thomaz, o qual é hojc o meu Doulor, e nestas materia' o ele maior a toridade:
l'errarum p"incipcs multa à suis subditis violclltCI' pxtorqu.Cllt : quad 'I: idetur ad
ralianem l'u.pillUJ pCI'Unere: gralJe ctutem uidelur dicere, quod in !toc peccent:
qlLia sic SCI'iJ omnes 111·incipc.ç damna1·entur. El'gO l'apína in altquo cam cst
licita. Qu r dizer: a rolpina, OU roubo, é tomar o alhei'l violenlallll'nte contra "outade
de seu dono: o prillcipes tomão llIuitas cousas ii s u vassal/o' violelllamelltc, c contra
SUí, vontade: logo pal'cee, que o l'Oubo é liclio em alguus casos; porque se dissermos,
que os principe peccão.nisto, lodos elle', ou qllasi lOdos se condllmnitriü : Fere oln
nes príncipcs damnarelltur Oh 4ue tel'l'ÍI'el, c temerosa conscquencia: c 4l1ãO digna
de quc a con iderem profundamente os principes, e o ([lle t'm parte ('111 IIns resolu
ções c conselhos! liespollde ao seu arl)umclllO o me '1110 Doutor Angelicll: e po~lo que
não coslUIllO 111011'5tal' O' ouvilltl" l:om latiu_ largus, hl~i <it' ref,'rir a: suas proprias pa
lavras: Diccndlwl, quod si principes à Slt/Jltitis exigunt quo'l eis eWl/dl"'1 jltS
titiam debetl"- pl'optcr bOllum COtlllltUlle CO/tsel'vulldl"n, /'tüm si via/entia adhi
baatl"', non cst l'apÍlllt. Si IJcro uliquirl pl'incipcs indebite extol'ql,cant, l'ajJÍ11a
ost, sicut c latrocinitun. [Jnde ad l'eslitutíollem tenentlu', icut et lutrones. Bt
tanto q1'(wius pcccant qltàm latl'olles, qlLanlo pel'iculoslus, e cO/llmlmius cOllt1'a a
publicam jltstilic"n <tgunt, CltjUS custodcs sunt positi. lIespondo ( liz s. Thomal)
(Iue se os priucipes lirãu do' sllbdito' o que segundo jll Liça lhe é devido para conser
vação do bem COl11mUIl1, aiudn que o execulem com violl'ucia, não é rapillil, ou roubo,
Porém se Oli pl'Íncipes tomarem por violcllcia o quc se Ihc não deve, é rapina c lalro-
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meou; e o governo,cerlo do principio,up. que nada enLIen6s se faz sem paga
immediala,aO'raciou os membros da commissão, com a carta de cOllselho,e
esla péJO'a feila a comll)is ionados pelo governo, que de cobrem faclos crimi·
nosos d1l1aia desse,enfr8CIuecl\u o apreç,o,com que na opinião publica hnvia
sido acolhido o relatario uacommissão,e dnuo motivo ao. dcmitlÍdos,á virem
com seus artigos de su peiçiio. Felizmente esse erro do governo, foi bem
comprehendido por um dos memhros da commissão, o qnal recusando a
graça,pôde em tempo salV8r a sua reputação. Esle faclo disperta-l1os a lom-

CIIlIO. Donde se segue, que estão obrigados á I'cslilllição como os ladrões: e que peccão
tanto mais gravemente que os IIlCSnlOS ladrões, qnanLO II mlli pel'i~o, Oe mais COmmum
o dall1no, com qUI~ oO'endem a justiça publica, d(l que elles eslão posto' POI' c1l·~·usores.

Até aqui acerca dos prindpes o prinripe do Theologos. E porque a pala\"l'a rapina
e latl'ocinio applicada a sngeitos da suprema ('sphera, é Ião allleia rIas li onjas, l'Jue
eSlão costumados a ouvir, que parece conlel' algnma dissonancia j c'cusa tacilamente
o seu modo de fallar, e prova a sna doutrina o tianto Doutor com <Ious t!')cIOS albeios,
um divino, do prophe.ta Ezequiel; e outro pouco \1Ien05 que divino li S. i\f.:oslinho.
O texlO de Ezequiel é pane do relalol'io r!.as culpas, porque Oeos casligou Ião severa
mente o dous I'cinos de T~ra I, e .ludiJ, Ulll com o capliveiro do Assyrios, e OlIIt·O COIll
o dos Bahylollios j c a causa que dá, e milita pOlllléra, é qlle os sells príllcipes em I'rz
de gllardarem os povos, como paslore., o, rouba vão c·omo lobos: Principes ejus in
media iLLius, quasi lupi "apielltes p,'redam. ,ó dous rl'i elegell Oco, por si l1Iesmo,
qne forão Saui, e nal'ic[: a ambos o tirou de pastores, para 'lu pela ('xlwriencia
do rebanhos, que gnardal'ão, soubessem como harião ele tratar os vassallos; nla~

seus SllCCCSSOl'es por ambição e cobh;a, llegellerilrão lanlO deste amor, e de te cuidado,
que em vez de 05 g'llardal', e apa 'CenlH romo ovelhas, 05 rouba vão, e comião como
lobos: Quasi lupi mpientes prredatn.

O lexto de Sanlo Ago lillho fdlla l'era\menle dc todos o reinos, Clll que. ão ordina
narias semelhalltes oppres~ões e injusliças e diz, qlle entre os taes reinos, c as cOl'as
dos ladrões (a qne o Santo chama latl'ocinios) só ha lima cljj[erença. g qual I? Que
os reinos ão lall'oCÍnio , ou ladroeiras grandes, e os latrociuios, 011 ladro('iras, são
reinlls peqllenos: Sltblatajlutitia, quid &'Unt flegna. nisi magna latrocinia? QI>Ín
e latrocinia qllid sunt, nisi parva Regna? g' o que disse o OUII'O pil'ala a Alexall
dr ~lagno. Navegava AI~xallltre cm uma poderosa armada pelo mar Eritrtlo a cou
quistar a Judia: e como fosse trazido a sua I)\'escllça UIIl pirata, que por ali! andal'a
rouhando os pe. cadorcs; n'pr hendl'lI-o muito Alexandre de andar etlltão miJo omcio:
porém elle que lião era m droso, uem lerdo, r spondeu a sim. Hasta, senhor, que eu
porque I'ollbo cnl ullla barca, ~ou ladrão, e vós porque roubai' ln umu armada, sois
imperador? Assim é. O roubar POllCO é a culpa, e o rOoubar JUllito é gl'and('za; o rOllbar
com ponco podrr faz o pirata., o l'Ouhar com milito, os i\lexandres. lUa Seneca 'I ue
sahia bem dislin~uir as li ua Iiliaril's, e inlrepr lar as significações, a uns, (' oulros definio
com o me. mo Ilome: Eodem loco pOlle latrnnem, e piratam.. quo /legem animmn
latronis, e piratre habentem. Se o rei de 1I1ilcpl!onia, OlllJllalC[lll:r oulro fizCl' o que
faz o ladrão, c o pirata; o I"drilo, o pirala, e o rei, lodos leIO o meS/110 lugar, e me
recem o nll'smo uome.

QU<lndo li isto m Seneca, não me ádmirei tanto de qlle 11m philosopho eslrico . c
atl'e1eSSe a escrel'er lima lal enlençll m noma, reinando nplla '('1'0: o qU(~ mais mc
arlmil'ou, e quasi enver~onhon, foi, qlle os nos~os oradores el'1l11gclicos ('nl trmpo de
pl'incipe calbolicos, e lil1lorato., ou para a emenda, ou panl a c<lIlt('la, não pl'égllem
a mesma dontrina. Saibão est')s clo(jl\('nlrS mudos, qlle mais oO'cndl'm {JS reis com o
que calão, el"e tom o que dissel"l11 i porqnc a confiallça, com qllll i to e diz, é igual
que lhes não loca, e lJue se núo podem orrender: e a caulela com que se culla, é argu
mento de que se 01l'elllleráõ, porque lhe póde local'. MllS passemos brevemellle á ler·
ceira, e u!lima slIpposi<tüo, que todas Ires são necessarias para chegarlllos no ponto.
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brança, do que aconteceu cm 1861, em Inglaterra, que justifica, o que
acabamos de expÔr. O governo da rainha Victoria, desejou reconhecer os
relevantes serviços. que MI'. Cobden lhe prestou pela conclusão do tratado
de commercio, feito com a França, conferindo-lhe o título de baronet, e

• npponho fillílimelllr, que os larlrões, de que fallo, não são aqnelles miseravei , a
qnpm a pnhr za e vileza d(:, lia fMlnna eondcmnon ii c te genero de I'ida, porqne a
me ma, lia mi !'ria, 011 ('sen, a, on alivia o sen peecado, como diz ala mão : Son grano
dis est culpa, r.{(,m quis (l/'ratus (ILeI'it: {umtm' enim ut esurient impleat animam.
O ladrão qlle fllna para comer, não vai nem lel'a ao fnff'rno: os qne não só vão, mas
levão, til' qne eu trato, são ontros lallrões de maior calibre, e de mais alta e phera, os
qnacs (lebaixo do mes 110 nome, e do mesmo pretliC;lInClltn di 'Iillfrlle milito bem . na
silio Alilgno: 'on est illtclligendu,m seras esse sol!(,m bursarwn incisore$, vella-,
troci71Olltes in balnais .. sed e qui duces legionmn talflti, vel qui commisso silJi
re,qimine ci itall/lIt. atlt gell/it(,/n, hoc ql(,idem íUi·tim toillmt, hoc vero vi, e pu
blicê ea;igulll, Não, ão ,ó lad"õrs, diz () , anto, o llue corlão bolsa, ou espreitiio os
que se vão banhar, para lhe colher a rOllpa : o' ladrões, qne mais prnpria e dignamente
merecem este titulo, ão arlllelles, a ljllrm o rei' ellcoml\lendão os exerci tos e legiões,
011 o govel'llo das pl'I)I'inda$, ou a adll1inLlrar,ão das cidades, o' qnal' , já com manha,
jil com força, roubão e desJlojão os povos. O' onlros ladrões roubão um homem, e II,'S
rOllbão cidatll's e l'I'ino : o, Olllros fmlão dehaixo do s 'U risco, rstes ,em 1'11101', nem
perigo: os 0Iltro., se furlão, são nfon:ndr)s; e 'Ies ful'lüo e enforcão. Dio!\'enes, que
Indo via com mais aguda vbta, flue os outro hOlTlrns, I'io tlUl' uma grande tropa de
vara~ e ministro' d' justiçil lel'ill'ão a enforcar ItllS ladrões, c COll1P.çou a bradar: lá
vão os ladl'ii s graud s a ellfol'l'al' o~ 11I'(jllenos. Dito~a Grecia. qlll~ lioha lal prtlgador !
II IIli1is ditosu' as oulras nações, se uellas IIf\l1 pade('êra ~ jus/iça a, mp. mil, afronta,.
Qllanws I'eus se vi .. "m I\ollla ir a ellforcar 11111 ladrão por h'r fllrlallo Ulll cal'n"iro.
e uo m 'smo dia Sl~r lel'ado em Iriumph', UIII cnn, ui ou dicladlr por ler rOllbado lima
provincia. II qllillltO ladrc1('s ler'ião eofOlcado (' tcs I\lf'smos Larirões 1ri II' ll'liidlte. ?
De III1l tliamatlo SClonato dis,'I' ('0111 dis'l'l'liI conlrilp'lsição Sidnnio Apo/inar: \on
cossat simlll {l/ria, vcl punirc. vel (lCC1'e, Sf'rOnalO ('sl,\ s.'mpr occupado 1'111 ,luas
COU'ilS: '111 Ca,liltill' fnl to', e em os fazer, Isto não era zelo d jll liça, senão inl' 'jd.
Queria lirilr o, ladrõ,'s do mltllllo, pilra rOllbar 1'111' "Ó,

Ilrclarmlo assim por palavras não minhas, senão dI' muito' bons autore , lJuão
honrados, e illllori.ados s jão os ladrõl's, de qu fallo: "sles ,fio os qlle dissc edigo
quI' el ão com, igo os rf'Ís ao 1nfl'l'I1o, Que lIes foss('1I1 lá ÓS, I' II Diabo oS ICI ;1;', c a
elle., ,rja milito na l1I,í hora, pois aS.im o ljucrem' mas que haJão de levar COIl1 i~o

os I'l'is, : uma dóI', qu(' se não Ilóde solJ'rcr, (' \lor is'o nem calar, las sc os reis lüO
fóra cslão dI' I mar o a/h io, qlle ,entes elles SilO (I ronba los, l' os mai roubados de
lodos, CO\110 leI ão 'o I ferno com igo c~tes mãos ladrões a \'stcs bOll' reis? 'fio por
11111 'ó, ~enã() I UI' mnilo~ motlos, us quaes par!'cl'1ll insensivris c liccnllO , e 'ão milito
daros e manifestos, O [lril11riro, porqn" o, 1'\'is lhe dão os omcios c pod I'CS, com qne
I'ollhão: U sl'gundo porqllc os reis o: eon '1'1'1 ão nell 's: o \ercciro, porque os reis os
adial1lão, c promol'c'm a 01111'05 ll1aior's: e linalml'o\r porque 51'11110 o, reis obri ados
. oh 111'I1a dói sull'ação ii rcslitllir totlos eslps dumno , 111'111 na I'ida nem norte IIS rPS
litllcl1I. II qllem diz islo? ,Ii, se sal)!', qlle lia de 51'1' :'i. 'I'homaz, Paz Ijllestão S. Thomaz,
se i! pl':'oa, qllc n~o 1'111'1011, 11('111 l'f'cl'lJell, 01\ p 'I' cnn, ii i!\!!lIma do fl1rto. pótle t"r
obrigilção dI' n rl'sLilllir? I~ nã só 1'1'50\'" (pre sim IliilS p; ri! IIlaiol' I·xflrcssão (lo qne
lon dizl'IHln, pRc o (')"'lllplo no' rl'is, \ ai n II'XIO: Tent'tllr ille restiluere, qui ]lOTl.
obstat, rum obsl"re tcneal,lr. Sicut prillcipes, qu lrnclttT cll~lodire 'll~titurtOt in
ton'(/ si ]JI'r em'um r/e{ccllllll latl'ollCS incJ'cscallt. ad 1'ostilutiollell1 leI pntur: guia
"edditIIS. ql/,Os habcllt, su.nt quasi stipendill ad I/Oe instituta, utjustitialll conscr
venl ill ten'a. IIlJllelle, qllr tcm ubrigação de impedir qllc 5' não furtl', e o não illl
pedio, fica obrigado a )cstilllir o que Sl' (Ul'lou. E até os priucipes, que por na culpa
deixarem crescer os ladrões, são obrigados á resLiLuição j porquanlO, as renrtas, com
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de seu conselheiro privado. O desinteressado Mr. Cobden recusou esta
ofl'erta, ponderando a rainha, que a ~ecusa das graças,com que S. Mages
tade o pretendia honrar, era o meio de provar o seu desinteresse, e com
bater as invectivas dos seus adversarios. Entretanto no Brasil,os adula-

que os povos os servem, e a sisteul, são como eslipendios in tituidos e consignados por
clles, para que os principes os guardem e manlenhão em jU-liçól. E' Ião nalural e Ião
clara esta lheologia, que até Agamenon, rei Gentio, a conheceu, quando disse: Qui
non vetat peccare, CUVI possit, jubet.

E se nesta obrigação de re tilllir incorrem os principes, pelos furtos que comll1l'ltell1
os ladrões CU5uaes e involunlarios; que sel'ti 1)1'10 que elles mesmos, e por propria
eleição, armárão de jlJrisdicções e poderes, com que roubão o IDe mos po'o.. ? .~

tenção dos principes não é, nrm póõe ser essa; mas basta que esses offidaf's, ou de
guerra, ou de fazenda,ou de jusliça,que commellem os roubos,srjão eleiçõl's e f ituras
suas, para que os principes hajão de pagar o que ellcs fizerem. Ponhamos o exrmplo
da culpa, onde a não pMe haver. Jlôz Oeos a Adão no Pal'aiso com jurisJicção e p'Odcr
sobre todos os viventes, -e com enhorio absolulO de Iodas as cousas cread<ls, XCepli\
sómenle uma arvore. Fallavão-Ihe pouca letras ti tHlão para ladrãO, e ao fruclo para
o furto não lhe faltava nenhuma. Emfim, elle, e sua mulher (que muila5 veze, são a
terceiras) aquella só cousa que havia no mundo, que não fosst'. sua, essa roub.iriio, Já
ternos a Adão eleito, já o temos com oficio, já o lemos ladrãO. E '1111'10 foi o que pa~ou

o furto? Caso sobre todoS adllliravel! Pagou o furto quem elegeu, e quem deu o offieio
ao ladrrro. Quem elegeu, e deu o oficio a Adão, foi Ocos: e O('os foi o qtle pagou o
ful'to, tanto á sua custa, como sabemos. O mesmo Ocos o disse a, sim, r<,frrindo o
muito que Ihc custiÍra a satisfação do furto, e uos darnno delle: QUIB no II raplli, ttmc
exolvebam. Vistes o corpo humano de que me ~esti, sendo Deos, vi tes o llluito fllIC

padeci, vistes o sangue, que derramei, vistes a morte, a que fui condemnado entre la
drões; pois enlão, e com tudo is 'o pagava o quP. não furt i: AdãO foi o que furLOn, e

II o qne paguei: Qure non "upui, tunc exolveb m. Pois, E<'nhor meu, lju' culpa leve
VOssa Divina r.lagestade no flu'to de Adão? 'enhuma culpa tive, ncul a livl'ru, ainda
que não fõra Ocos. Porque na eleiçãO daquclle horncm, e no oficio, que lhe dei, <'m
tudo procedi com a circumspecção, prudencia, e providencia, r,01ll que o dcv~ra c dere
fazer o principe mais allento a snas obrigações, mais con'iuerado, e mais jnsto. Pri
meiramente, quando o fiz, não foi com imperio de poLico, como as outras c!'C'aturas,
senão com maduro conselho, c por consulta de pessoa não hUlUaua , ,1'lIãO divinas:
Faciamus !Laminem ad imaginem, e similitudinem nos/ram, e pnnsit. I\S parles,
e qualidades, que concorrião no eleito, erUo as mais adequadas ao ollicio qUl~ se podião
desejar, nem imaginar: porque era o mais sabio de todos os homens, jll~lo sem vicio,
recto sem injusliça, e senhor de todas a' uas paixões, as ~niles tinlla sugl'ilas e obe
dientes á razão. Ó lhe faltal'u U experienciil, nem houve conCUl'SfJ de outros sugeitos
na sua eleição; Illas <lmbas estas cou'as não as podia enl1l0 haver, porque era o pri
meiro homem, e o unico. Pois se a "ossa eleiçãO, Sellhor, foi lão jusla, e lão ju lilicada,
que bastava er vossa para o ser; porque haveis vós de pagar o furto, qur elle fez,
sendo toda a culpa ~lla? Porque quel'o dar este exemplo documento aos prillcipcs:
e porque não convêm que fique no Illuudo uma tão lIHi e pel'1licio a consequencia, como
seria, se os principes se pel' 'uadissem cm algum caso, que não crUo obrigados a pagar
c salí~razer o- que seus ministros roubassem.

Mas estou vendo, que com este me mo exemplo de Ul~OS se desculpãO, ou podem
desculpar os reis. Porque e a Oeo lhe succ:edeu tão mat com Adão, cOllh"cenc!o mnito
bem Oeos o que elle havia de ser; que milito é que lhe ~ucceda o mesmo aos reis com
os bomen , que elegem para os officios, se elles não sabem, nem podem sahcr o que
depois farão? !l. desculpa é apparente, Dlas tão falsa como mal lundadil. [orque Oeos
nuo faz elcição dos homens pelo que sabe que hãO de ser, senüo pelo que de presente
são. Bem sabia Ohristo, que Judas havia de ser ladrão; mas quando o elegeu pam o
olllcio, cm que o Coi, ullo só nllo erll llldl'110, maa muito digno de se lhe fiar o cuidad~
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dores;e palacianos reputão uma desattenção, ou rebeldia,quando alguem
deixa de r~c ber com a mais humilde resignação, a lama, que o poder
lha atira a face.

Da todas as armas,de qua um governo póde lançar mão,para segurar-se,

de guardar, e di Iribllir as esmolas dos pobres. Elejão assim os reis as pessoas, e pro
vejão assim os omcios, c Deos os dcsobrigará nesla parte da restituição. Porém as elei
ções e provimentos, que se u~110, nllo se fazem a sim. Qucrem saber os reis, se os que
provêm nos officios, 5110 ladrões, 011 n1l0? Obscrvllm a I'cgra de Christo: Qui ?lon
intrat per ostiuTIl, ('ln' est, e lat'l"o. A porta pOl' onde lcgitimamenle se entra ao of
ncio, é só o mcrecimento. E todo o que não entra pela porta, não só wz Chrislo, que
é ladr1l0, sc'nllo laclrllO, e ladrãO: FU1' cst, e latro. E porque é duas veze ladrl1o? Uma
vez porque furta o omcio, e outra vez pelo rJlle ha de fUl'lar com elle. O que entra pela
parla, podp.rá vil' a ser ladl'lIO; mas os que nã entrüo por clla, já o são. Uns enlrão
pelo parcntesco, ontros pela amizadl', outros pela valia, outros pelo subomo, e todos
pela n 'gociaçiio. E qnrm negocêa nllo ha misler outra prova; já se sabe, qne UlIO vai
li perder. igora será ladr1l0 occulto' mas depois ladrllo descoberto, que essa é, como
diz S. Jeronymo, a differença de lur a latro.

Con a é certo maravilhosa ver a algun tão introdnzidos, e lão entl'ados não entrando
pela poria, nem podendo entrar por ella. Se enlnírão pelas janellas, como aquel/es
ladrões, de que faz meução Joel: Per (enestras intrablmt quasi (ur; grande des
graça é, que senl! a jaoel/as feilas para 'otrar a luz, e o ar, enll'em por eJ1as as lrevas~

c os desarc' . Cc cnlrál'ão miuando a ca a do pai de fall1ilia~ como o ladrão da para
bola de ChrislO: Si sciret pater (amilias,quc1 horà. fur venet'it, nOll sillerct per
sod i CZommn suam: ainda. cria maior drsgrac;a, qne o somoo, ou lethargo do dono
da casiI f "e Ião p zalio, qne minaudo-se-Ih as parrdcs, não o e perta sem os gOIPI' •
la O CPI' cxccde loc1;I a admiração, é qne haja qucm achando a porta fechada, em

prehenda culrill' por cima dos telhado, c o com'iga: c mais sem ter pés, nem mãos,
llnanto fuais aZils. 1~'lavu Christo Senhor No so curanrlo milagrosamente os enfermos
dentr cm Ul1la ca. a, e era lanto o c ueurso, quc não podcndo os que leval'ão um
pal'ulYlico entrar pr.la porta, subirão-se com cllc ao telhado, e por cima do telhado o
introduzirão. Aillda é mais adll1iral'el a consideração do ugeilo, que o modo, e o
lugar da inll'oducção. 111 homem que cnll aS'e por cima dos tclhado , qnemnão havia
de julgar, que era cahido do Céo: 'l'et'tius é Cwlo cccidit Cato? E o tal homem cl'a
um pUl'alytico, que não linha pés, ncm mãos, nem . ~nlido, uem movimenlo: mas
leve com que pagar a quatro homen , que o tomárão ás co tas, e o subirão lão alto.
E como os qne tl'azem ás costas semclhante sugeilos, eSlão tão pagos delles, que muito
é que digão e informem (po, to que sejão tão i111'apazes) que lhe sobejão merecimentos
POI' cima do telhados. ColIJO uão podem allcgar façanhas de quem não tem mãos,
dizem virludes e bondade, DizrOl, quc com os seu~ procedimenlos capliva a todos:
e corno o. não havia de captil'ar, se os comprou? r:zem, que fazendo sua obrigação,
lodos lhe ficão devendo ctinheil'o: c como lho não hão de dcver, se lho lomárão'?
Deixo os C/lU' obrm ao' postos pelos cabellos, e não com as forças de Sans1l0, senão
com os favores de Dalila. Deix.o os que com voz conhecida de Jacob levão a benção de
Esaú. e não com as luva culçada, senão dadas, 011 promellidas, Deixo os quc sendo
mai lepl'osos que aaman SYl'O, e alimpál'ão da Icpra,.e não com as guas do Jordão,
sllnão com as do l\io da Prata. E' iSlO, e o mais qlle se podia dizer, entrar pela porta?
Claro eSlá que não, Pois se nada dislo se faz:' Sict,t fUI' in nocte :. senão na face d()
01, e na IlIz do meio dia; como se póde escusar qncm ao menos firma os provimcn

los, de qlle não conhecia serem ladrões os qne por estes meios forão providos? Final.
mente, 011 os conhecia, ou não: se os não conhecia, como os proveu sem conheccr?
E se os conhecia, como os prol'eu conhecendo-os? Mas vamos aos providos com ex
presso conhecimenlo da nas qualidades.

D. Fulano (diz a piedade bem itllencionada) é um fidalgo pobre, dê-se-Ihe um
vemo. E quanlas impiedades, Ou advertidas, on não, se conlêm nesta piedade! Se ~
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8 corrupção é sempre o peior, porque ella põe em contlictos, todas as
ambições pessoaes. Esse cbuveiro de graças,com que os ministel'ios das
differentes parcialidades, tem remunerado nno aos verdadeiros servidores
do Estado, porém aos instrumentos do eleições, e muitos carregados de

pobre, dêm-lhe uma e~mola honestamente COI\l o nome ck tença, e tenha com que
viver. ~Ia~ porfJuc é pobr!', um governo? Para qlle v:l dusernpolJreccr á cusla do qne
governar? B para quc I'á fazer nJnilos pohres á coula de lornar muiLO rico? J lO quer
qüem o elege por rstll motivo. Valllos aos do premio. e tambem aos do l',aSllgo. CCI'IO
capitão mais antigo lcm mui tos anilas t111 sel'l'iço; dcm-Ihe uma fortaleza nas coo
quiSias. i\1< s se l'sses annos dc serviço assentão sohre um sugeito, que os primeiros
despojos que tomava na guerra, rão a farda, e a ração dos seu' propl'ios sold. dos,
despidos e mortos dc tome; que ha de fazer cm SO[illa, 011 em Máscrtle? Tal ,iracluado
em leis leu com grande apfll~ , o no paço: porém em dila' judicaluras e uma carl' i
ção não deu boa conla de si; pois vá de"radado para Inllia com ul\la bel:ca, E se na
Beira II i 1~lI1tllJO, onde lJão ha diamautes, ne11 rllbins, se Ihll pegal'ão as mãos a este
doutor, 'lue sl'rá na relaçã ele Gôa ?

Rnl:Oll menuou el-rei D. Jo~o III a .. Francisco Xavier, o informas e do e~tado da
Judia, por via de seu compauhpirn, que era mp.strp. do pl'incip,·: c o qUi' o Santo e:
crI: 'eu àe lá sem nomear omeio:, nem pc SO:15, foi que o verbo Rapio nrt fndia Sll
conjugoava por todos os tllodos. fi. phrase parel:e jOl:Osa em IlPg'ociu Ião seriu, mas
fal on o sei vo de Dpos. como falia Deo , que pIO uma prtlavra diz ludo, Nknlflo de
Lyra ,obre aquellas palavras dr. OaniL~1 : J\(tbucodQnosor Ilea; 7Ilisit ad congrega1l'los
Sulrapas, 1I1aqistratu,s, e Jtúlices: dllclariJudo a elimologid lll: Satrapas, qn'l11 erão
os guvr.rnaelol'l's das prOlindas, diz, que este UUIIIIl foi composlo de Sat, e de Ilapín,
DicuntU1' Satrapro quasi sates rapientes, qwia solent bon(/, ínfel'iorum rapere.
Chamão-se Sall'apas, porquE' COslllll1ãl) rouhar lIsSiís. E este ass:is é o que cspcdficou
melhor S. Francisco Xavier, dizllndo, que conjugão o verbo I apio p !' lodos os l1Iodos,
O que cu posso accrescentar, pt'la p..periencia que tenho, é, cple uão só do Gabo da
Boa-Esperan 'a para IiI, mas lalllbl'1I1 das panes d'aquem Sll u'a igualmente a mesma
cúnjul?;ação. Conjugão por todos os modos o verbo Rapio; porque furlllo pOl' lodos
os mndos da arte, não fallando em outros novo., c esquisiloS, que nllo conheceu Do
nato, nem Ocspuulerio. '1'aulo que lá clJegllu, começão a furtar pelo moclo ludicalivo;
p'orque a primeira iuformaçllo que peckll1 aos praticas, ~ que lhe apoulllm, e moslrllm
os caminhos, por onde podem abarcar tudo, Furtão (11)10 modo Imperativo; porqn
cemo lem o lllero e mixLO imperio, todo elle ilflpliciio dr.spotil:amenle iÍs execuções da
rapina. FlII'lilo pelo modo Mandalivo; porque aceilllo qllanto lhes mandão, e para que
mandllm todos, os qUl' niiu mandão não são aceilo:;. FurlllO pelo modo Optalivo; porque
desejllo qllaulO lhe parece bem; e gabando as cu usas desejarias aos donos dellas, por
cortesia ,llm VO/ltadll as fazem suas. Fllrlão pelo modo COujllnlivo, porqlle ajunlllo o
scu pouco cabedal com o dallueU qllll mancjão muito, e baslU só que a.iulltl~m a, sua
graça, para serllm quallllo meuos mciciros na ganaucia. Furlllo pldo macio Potencial;
porque sem pretexto, nem Geremonia usiio de pOlencia. Furtão pelo I/lodo i'el'mis i I'U ;
porque pel'lllillern que outros furlEUl,C esles comjlriio as /Jermissôes. Furtão pl'Jo modo
infinito porque niio tcm fim o furtar,com o fim do governO,e sempre lá deixiio raizes,ell1
que se vão continuando os fllrtos. EstllS mesmos modos conjugão por todas as pessoas;
arque a primeira pessoa do verbo é a Slla, a' sllgun(laS os seus criados, e as terl:eiras,

~uantas para isso tem industl'ia, II consciencia. FUl'lão junlall1ente por todos os tempos;
orqull do Presente (que é o seu tempo) colhem quaufo dá de si o tríenuio: e pam in

~lllirel11 no presente o Pret'rito c Futuro; elo PrcteriLO desen!'1l'1'ãO crimes, de que
vendem os perdões,,~ dividas esquecidas, de que Sll pag30 inteirameutll; do FUlul'u
empenhão as rendas, e anticipllo os contractos, com quc tudo o cahido, 1\ não cnhido
lhe I"êm a cahir Ilas mãos. Finalmenlll nos mesmos h'mpos nãO lhe 'scapllo os lmper
feiLOs, Perfeitos, Plusqua:n Perfeitos, e quaesquCl' outros; porque funão, furtál'no,
furtavllo, fUrlal'jão, e ililveriao de furtar nai, e mais houvesse. lim summa que o



- 333-

crimes, esse diluvio de batalhões de guardas nacionaes, que se tem
creado nos lugares mais insignificantes do imperio, com o unico fim de
officialisar a touos as infiuencias locaes, e tirar partido de uma vaidade
estupida, e noch'a i esse codigo do processo, que delegou, e sobdelegou,di-

'resllmo de lorla e.la I'apilllte conjugaçlIo, vem a ser o supino do mesmo verbo: a furtar
para fUl'far. E quand:1 clle~ lem conjugado assim toda a voz aCliva, e as mtseraveis
províncias sl1PPorlado toda a pa siva; elle~ como se th'essem feilo granlles serviços,
lorniio cal'rl'gac1o. de dr,pojos e rico ; c I'lIas fklIO 10llbadas e consumidas.

E' certo qu~ o~ l'C'Ís não qu('rcm isto, aules l11illlnllo em S(~US rpgimentos tlldo o con
tral'io; mas como as palentes se dão aos ~rammalicos de las conjllgaçops 11Io perilos,
011 Ião cadimo nr\la'; que 01 I ros ffrilos se podem r peral' dos st'lIS "'overnos? cada
palPlltr de las e n propl'ia sir;uificaçiIo, I'em a Sllr llma Iic('nça ~eral, in scriptis, Ol1
11m passapol'le para furtar. Em 1J0llanda, onde ha lanlos armadores ele corsarios rc
partl'lU-se a' costllS da '\frica, da .1\ 'ia, e da A.merir:a. com lempo I'milado, e nenhum
pódc ahir a roubar sem pa.saporte, a que challlfio Ca1'ta de Marca. Isto mesmo
valem as pro 'i õPs, quando se não aos que erão mai dignos da ~larca, que da. Ca1'la.
1'01' mal' pallecl'm os II oradore, das conrlui~las a pirataria do, corsarios s!I'angeiros,
IJUC é conting('n ': na ler'a s:lpporlilo il dos nalllriU:S, 'I Ir. é cerla e infallivel. E se
alg'llem duvida qual srja muior, nOle;1 dill'eren.;a de IIns a outros. O pirata do mal'
não rOl'ha aOs <1<1 • lia republica, os da terra rouhéio os I'assallos do mesmo r~i, em cujas
maos jl "ill'lIo homenagem: do .:orsario (lo mar posso-m~ d,'f nd~r, aos lIa terra nüo
posso n'si. IiI' : do corso rio do mar po 50 fugir, dos da Il'l'I'a n110 me po. so esconder: o
cor alio do mar dep.'nde do I·cnto., os ela lerra "rmpre tem por i a monçllo: cmfim
o cürsario do mar pórle o qlll~ pôde. os Ja terra pod '11\ o que querem: C por isso ne
nhllma pr~la lhe escapa, ,r "olll'esse UI11 ladrllo omllipotcllte, que vos par('ce que
faria a cobiça junta com a omnipolelleia? Poi isso é o qlle fazem p'les cOI·.ario.

Dos qlle llhrão Oconlral'io com singulal' inl·il'l~7.a de iu.liça, e Iill1p za (le intel'e se,
alguns exemplo lemo, poslO que poucos. Ias folgára ~n sahcl' quantos exemplos ha,
não digo jii elos que fosscm ju liçados como lão insign s ladrõ s; ma. cios que fo 'em
pril'ados do govel'llo por e tes roubos? Pois sr elles flll'lÜo com os omcios, e os con
Benl~m, e couservlIo 1I0S mesmos omeio , como lião hão de levar com igo ao Inf~rno

os que o consentem? O men anlo ThfJll'laZ o diz, e allega 1'011I o Texto de 5, Palllo :
Digni sunt morte, '/lon solum qui {aciu,nt, sul etiam qlti consenti/mt {acientlbus.
E porqne o rigor d 'ste Texto se enlende uão de qualquer consentidor, senão daquell('s
que pOI' razão de . ell omeio ou cslado, tem obrigação de impedir, faz logo a me. ma
\lmilação o Sanlo DOlllor, P. põe o exemplo nomeadamente no~ principes: Sed solum
qt~alldo incumbit alicuí ex olJicio, sicut Principibus te1TIB. Verdadeiramente não
el í:omo nã repãrlIo muito o' princip s em malrrill de tanIa imporlancia, e como os

nao os fazem I'Pparar os qne no foro x\(:rior, on no da alma lI'm cargo de dI' car
regar sua con. ciencia., Vl'jão nn . c outros como a 10(los elHinou Chrislo, q~1e o la
(irão que fnrta com (I omeio, nl'nhum momento S(l ha de cons('nlir, on conservar nclle.

l1a via nm enhol' rico, diz O Divino leslr(', o qnal lillha um criado, que com meio
~le economo, ou admini trador governava as snas herdades. (Tal é o nome no original
,;rC'go, qUI! responde ao Villico da Vulgala). Infamado poi. o dilo administl'ador de
que se aproveililva ria adminislrilçál>, e roubava: tanlo 'lU chegou a primeira noticia
ilO, enhor, mandou-o logo vir diante de si, c disse-Ihc, que cléssc contas, pol'fJue já
não havia de xereilar o omcio, I\inda a resolução foi mais aperl[lrla : porque não só
(li sr, qUI: 'nüo havia, . anão que não podia: lam enim non poteris villical'e. Não
lem palavrà e la paralJola, qlle nfio eslt'ja clleia de notaveis tlllutrinas \I nosso propo
sil.O. PrimeiralJlente diZ, que esle enhor era um homem rico: Homo quidatll erat
dtves. Porque não scrá homem quem não tiver rl' 'ololção, IIl'm srl"Í rico, por 111. is
herdades que I~nha, quem não li ver cuidado, e grandC' cuidado de nlIo con~entir, que
lhas governem ladróes, Diz mais, que para privar a e~te ladrão do omcio, bastou ó
mente n fama sem ontl'as inquirições: Et hic diffa.matus est apud itlum. Porque
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vidio,e subdividia a jusliça,e a/polida em todo o Brasil,com perto de oito
mil agentes, e tem creado potentados, que em vez de defenderem a vida,
a propriedadt', e honra dos cidadãos,são elles os desaforados algozes da
humanidade; esses encarregados do recrutamento,que dispõe da fortuna,

se em taes casos se houverem de mandar buscar informações á India, 011 ao Brasil,
pl'iUl<'il'o que ellas cheguem, e se lhe ponha remedio, não haverá Brasil, nem Imlia.
Não se dit porém, nem se abe, quem fossem os al1tOl'e " ou delatores de la fama;
porque a estes ha-Ihes de guardar segledo o Senhor inviolavelmente, sob-pena de não
haver quem se atrl'va .ao avisar, temendo justamente a ira dos podl'ro os, Diz mai ,
que maudou vil' o delatado diante de i: Et vocavit eum: porque semelhantcs avc
riguações se se commellem a outros, e não as faz o mesmo enhor por slla propria
pessoa, com dar O ladrãu parte do que roubou, prova que está innocente. }?ina1mente
desengana-o, e notifica-lhe, qne não ha de exercitar jámais o oilicio, nem póde: Iam
mim non potcris villicare; porqu' nem o ladrãO conhecido deve continuar o olicio,
em que foi ladriio: nem o St'nltor ainda qne qllizesse, o póde consentir, e consel'val'
nelle, se não se qlH'r condrmnar.
Co~udo isto ser assim; eu ainda lenho uns emhargos, que allegar por parle desle 1a

driio !Íante do eubor, e autor da mesma parabola, que é Chri to. Provará, que nem o
furto por sua quanLidade, nem a pessoa por seu talento parecem merecedores de privação
do omcio pal'a selTlpra. E te homem, enhor, pOSLO que commetlebse e te erro, é um su
geito de graude tulcllto, de gl'ande industria, de grande entendimento e prudencia, como
vós mesmo cOllfessaste , e ainda louvastcs, que li mais: Laudavit Dominus villicmn ini·
qtdtatis, guia prudenter {ecisset: poi. se é homem de tanto pre timo, e tem capacidade
c talento para vo tornate a servir delle, porque o haveis de privar pura sempre do vos o
serviço: iam enim non poteris I maOtlre? Suspcndei·o agorll por aIgUllS mezes, como se
usa, e depois o tomareis a restil dr, PUI'U que nem vós o percai~, ncm cl1e fiqu perdido.
Não: rliz Citai lo. Uma vez qUi ladrão conhecido, não ó ha de ser su penso, ou privado
do oflicio ad tempus, senão para empre, e para nnnca jámais entrar, ou poder entrai':
Iam enim non poterís; porque o uso, ou abuso dessas restituições, ainda que parece
piedade, é manifesta inju liço. De maneira, que el11 vez de o lad riío restituir o que 1'urtou
no oflicio, restituisse o ladriio ao omcio, para que furte ainda mais? Não são e sas resti
tuições pelas qUlles se perdOa o peccado, senfio aquellas porque se condemnam os resti
tnidos, e tambem quem os restitue. Perca-se embora um bomem já perdido, e não 50
percão os muitos, que se pod m perder, e perdem na confiança de semelhantes exemplos.

Supposto que este pl'Íllleiro artigo dos meus embargos não pegou, passemos a outro.
Os furtos deste homem forno tão leves, e a quantidade tão limitada. que o mesmo Texto
lhe não dil nome de fUl10 absolutamente, senão de quasi furtos: Quasi dissipasset bona
ipsius. Pois em um mundo. Senhor e em um tempo, em que e vêm tolerados nos omcios
tanto ladrões, e premiados, que é mais, os plusquam ladrões, será bem que seja pril'ado
do seu omcio, e privado para empre um homem, que só cbegon a ser quasi ladrilo? Sim'
lorna a dizer Christo, para emenda dos mesmos tempo, e para que conheça o mesmo
mundo, quão errado vai. Assim como na mate ria ' do sexlo Mandamenlo theologicamente
não ba minimos, lIssim os deve não haver politicamente na materias do selimo; porque
quem furtou, e se deshonl'Ou no ponco, muilo mais facilmente o faril no muito. E senão
vedê-o nesse mesmo quasi ladrão, Tanto que se vio notificado para não servir o oflieio,
ainda teve traça para se servir delle, e furtar mais do que tinha furtado. Manda charoar
muito á pressa os rendeiro, rompe os escriptos das dividas. faz outros de novo com ante
datas, a uns diminue a metade, a outros a quinta parte; e por este modo roubando ao
tempo os dias, ás escripturas a verdade.e ao amo o dinheiro,aquelle que só linha sido quasi
ladrão, emquonto encartado no omeio, com a opinião que só tinha de o ter foi mais que
ladriio depois. Aqui acabei de enlender a emphase, com que disse a pastora dps CllnLares:
Tulerunt pallium meum mihi: tomárão-me a minha ca pa a mim; porque se póde rouba I'
a capa a um homem, Lomando-a não a elle, sonão 11 outrem. Assim o fez a astucia deste
ladrão, que roubou o dinheiro a seu amo, 10mando-o não a elle, senão aos que lbo devião.
De sorte, que o que dantes era um ladrão, depois foi Illuitos ladrões, não se contentando
de o ser elle só, seniio de fazer a ,oulros. Mas vá elle muito embora ao Inferno, e voo os
outros com elle: e os principes imilem ao Senhor, que se livrou de ir lambem, com o
privar do omcio lllo promplamcnte.
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e do trabalho do pobre, e que recebem uma gratificação em paga dos que
recrutão, estejão, ou não nas condições do recrutamenlo ; esses capitães
dos portos, com honrosas excepções, que vexão o commercio, e acabão
com a navegação de cabolagem,impondo-lhes multas, de que se locupletão

Esta doutrina em geral, pois é d~ Chri to, nenhum entendimento cbristíio haverá, que
a Mo venere. Haverá porém al"'um politico tão especulativo, que a queira limitar a certo
genero de sugeitos, e que fundu as excepções no mesmo Te to. O sugeito, em que se fez
esta execuçiio, chama-lhe o Tex.to Villico j logo em pessoas vis, ou de inferior condiçiio será
bem que se ex.ecutem e tes, e semelhantes rigores, e nfio em outras de dilfercnte suppo
siÇão, com a quaes por sua qualidade; e outras dependencia é licito, C conveniente que
os rei di imu lemo Oh como está o InCerno cheio do' que com e'ta', e outras interpre
tações por adularem o grandes. e os upremos, não reparão em os condemnar! l\las para
que nUo crello a aduladore , creão a Deos, e oução. Revelou Deos a 10 ué, que se linha
commettido um Curto uos despojos de Ieric6,depois de Iho ter bem custo amente significado
com o iuCeliz successo do eu exercito: E maudou-Ibe, que de coherto o ladrão, fos e
queimado. Fez- e diligencia e acta, e achou-se, que um chamado Achan tinha furtado
urna capa de gráJ uma regra de ouro, e algumas moedas de pratu, que tudo não "alia cem
cruzado. Mas quem era este Achan? Era por ventura algum homem vil, ou tllgum sol
dadinho da fortuna, de conhecido, e uascido das herl'as? Não era menos que do saogue
real de .luda, e por liuha ma'culiutl, quarto neto seu. Pois uma pes ati de tuo alt~ qua
Iidllde, que ninguem era illustre em todo lsrllel, senllo pelo parentesco que tinha com elle,
ha de morrcr qucimado por ladrllo? E por um furto, que hoje cria venial, ha de ficar
afrontada para sempre uma ca a tão illustre? Vós direi, que era bem e dissimulasse;
mas Ocos, que o entende melhor que vós, julgou que nfio. Em materia de furtar não ha
e cepção de pes oa!'. e quem c abateu a I<le' vilezas, perdeu todos o fóros. Executou-se
com effeilo a lei, foi justiçado, e queiuwdo Achan, I1cqu o povo ensinado com o ex.emplo,
e elte foi venturoso no In'smo Cllstigo; porque, corno notão gravcs autores, commutou lhe
Deo aqueHe fo"'o temporal pelo que havia de padecer no ll,ferno: felicidade que impedem
aos ladrões, os I\Ue di sirnulão com elles.

E quanto á di' imulação, que se diz del'em ter os reis com pes oas de granue supposição,
ue qnem til Ivez depende a conscrvaçilo do bem pnblico, e são mui necessaria' a seu serviço'
reSI)ondo COIl1 dislincção. Quundo o delicto lÍ dlguo de morte, póde- edis imular o ca tigo,
e conceder-se i1s taes pessoa a vida; mlls quaudo o Cll o é de furt , não se lhe pôde dis
simular a occa illo, mtls logo devcm er pril'lIdos do po o. mbas esta cirCllmstaocias
concorrcrllo uo crim de Adão. POz-lhe Deos preceito, qU~lão comes e da arvore vedada,
ob pena de que morreria no me,mo dia: 111 quoclImque di8 comee/eris, morte moriel·is.
ão guurdou Adão o preceito, roubou o frueto, e ficou sugeito, ipso facto, n pena de morte.

lUa llue fez Deos neste ca o? Lllnçou-o logo do \>tlraiso, e conced~lI-lhe a vida por muitos
anDas. Pois se Deos o lançou do Purlliso pelo furto, que tinha cOlUmettido; Ilorque nfio
ex cutou tambem nclle ti pena de morle, a que ncou sugeito? Porque da vida de Adão
dependia a conserVação, e propagnçuo do muudo; e quando as pessoa' ão de ttlnta illl
portancia. e tfio necessarias ao bem publico, justo é, que ainda que mereçào a morte, e
lhe permitta, e conceda a vida. Porém se juntamente sfio ladrões, de nellhnm moilo e
pôde consentir, nem dissimular, que coutinuem no po to, e lugar onde o forão, para que
nlIo continuem a ser. As ill1 o fez Deos, e assim o dis e. POz um Cherubim com uma cs
pada de fogo á porta do Paraiso, com ordem, que de nenhum modo dei as e eutrtlr a
Adão: E porquu? Porque as im como tinha furtado da arvore da sciencia, lião furta se
tumbelO da arvore da \'ida: Ne {arte mittat matlum SltOm, ejumat etiam de ligno itce.
Quem foi mão uma vez, presume o direito, que o eril outras, e que o será sempre. aia
pois Adão do lugar onde furtou, e não torne a.eutrar ndle, para que não tenha occasillo
de fuzer outro' furtos, como fez o pl'imeiro. E notai que Adão, depoi' de ser privado do
Paraiso, \'il'eu noveccntos e triota annos. Pois a UIII homem ca tigado e urrependido, nUa
lhe ba taráõ cem aono' de privtlção do po. to, não lhe basttlráõ duzentos, ou trezentos '1
NUa. Ainda que haja de viver novecentos aunos, e houvesse de viver no\'e mil. uma vez
que roubou, e é conhecido por ludrão, nunca mais deve ser restituido, nem ha de entrar
no mesmo posto.

Assim o fez Deos com o primeiJo homem do mundo, e assim o devem ex.ecutar com
todos, os que estilo Cm lugar de Deos. ~Ias que seria S0 nilo só vissemos os ladrões cou-
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e tem reduzido os pobres pescadores á uma vassl\lIagem i.n!qu~, e summa
mente rendosa: e essa mulIidão de empregados da mUDlclpahdade,derra
mados pelas ruas, cuja capacidade,é medida pela somma das mu1Las,com
que dotão os cofres da municiplIlidade,e algullns dos quaes,tem por orde-

servados nos Jugnres, onde rouhão, senão depois de roubarem promovidos a outros
maiores? Acabárão-se-me aqui as escripturas,porque não ha nella ex.emplo semelhanles.
De rei< que manda cll'J conquistar inimigos, sim: mas de reis que mandas em governal'
va~sallos, não se lê Lal cousa. Os Assueros, os NalJucos, os Cyros, que dilataváo pur armas
os seus imperios, desLa QJaneira premiavão os capilães, accrescentando em POSLOS os que
mais se assignalaVãO em de-truir cidllde ,e accumular despojo, e caqui se faziuo os a
buzardõe , os Olofemes, e oulros nagello do mundo. Porém os rei!', que trllllio 01 va 
sallo- cemo eus, e os Estados. posto que distanLes, como fazenda propria, e não albeia;
lêde o Evangelho, e vereis quaes são o sugeilos, e quão uleis, a quem encommenduo o
governo delles.

Um rei, diz Christo enbor osso, fazendo ausen 'ia do seu reino á conqui III de outro,
encommendou a administração da sua fazenda a tre criados. O primei 1'0 accre centou-a
dez vezes mais do que era.; e o rei depois de o louvar o promoveu ao governo de dez ci
dade : Eune bane sel've, quia in modico {uist'i (idelis, eris potestatem habens super
detem civitates. O segundo Lambem IIcerescentou,ú parte que lhe coube ('inco vezes mais:
e com a mesma proporção o fez o rei ,governador de cinco cidades: Et tu csto supcl'lJuilllJUe
civUates. De sorle, que os que o rei accrescenla, e deve i1ccrescenLar nos governos, segundo
a doulrina de Chrislo, são os que accrescentão a fazenda do mesmo rei, e não a sua. Mas
vamos ao terceiro criado. Esle lornou a entregar quanto o rei lhe linha encommelldado,
sem diminuição alguma, mas lambem sem melhoramento: e no mesmo ponlo sem mais re
plica foi privado daadminislração : A.11{ertB ab illo mua'l1l. Ob que dilOSOS forüo os uo sos
tempos, se as culpas porque este criado foi privado do offieio, forão os serviços e mereci
menlos porque os d'agora são accrescenlados I e o que lJào tomou um 1'0<11 para si, c
deixou as cousas uo e tado, em que lhas enlregárfio, merere privação do cargo; os que as
deixão deslruidas e perdidas, e Ião diminuidas e desharaUldas, que já não leIO semelhança
do que 1'01'110; que merecem? Merecem, que os de pochem, que os aeere centem, e que lhe
éncarreguem oulra maiores, para que lambem as consumão, e tudo se acabe. Eu euidilva,
que assim como CbriSlO inlroduzio na sua I'arabola dous criados, que <I('ere cenl1J1'fio a
fazenda do rei, e 11m que anuo acerescenlou, a sinl havia de inlroduzir oUlro, que a rou
basse. com que ficava a divisfio inleira. Mas não illlrodu7io o Divino !\Ieslre lal cl'illdo;
porque f<lllllva de um rei prurlenle e justo: C os que Lem estas qualidade (COIIIO devem
ter, soh-pena de não s'rem reis) nem admillem em seu serviço, nem fiiJo a sua fazendo a
sugeiLos,que lha possão rouba r: a algum que nfio lha IIccrescenle, podeni ser, mil um só :
por~m a quem lhe roube, ou a ~UII, ou a dos seus vllssllllos (que llfio deve di linguir dll
sua) não ê juslo, nem rei,quem t<ll eonsenle. E que seriu se esles depois de roubarem uma
cidade, fossem promovidos ao governo de cinco: e depois de roubarem cinco, ao governo
de dez?

Que mais havia de fazer um pdneipe ehristfio, se fOra como aqUllllc~ principes infieis,
de quem diz Isaías: P1'incipes tui infideles socy {u1'Um. Os principes eI· Jerusalém nfio
são fieis, senão illfieis, porque sao eOlllpllnheiros dos ladrões. Pois slliba o prophela, quo
ha principes fieis, e clnisLãos, que ainda S30 ma is nJÍseraveis, c moi Infelizes que e'Les.
Porque um prillcipe, que enlrll e em eompallhia com os lo,lrõcs: Socy {u um: IllIl'in
de ler tan bem a SUII parle 110 qlle -e rouhusse; mas esles eslfio Ião fóra de ler parte no
que se roubn, que elle, são os primeiros, e O' nlllis roubados. Pois se Fão os rOllb.ldos
estes príncipe.• ('omo são, ou podem ser cOlnpanheiros dos me!'mos lllelrões: Prillcipes
h/i socy furum? Sl'r!, por velllura, porq ue lOl vez os que acom p.llhno, e IIS. islerll aos
principrs, são la rões? Se a.silll fosse, lIiJO eria rousa 1101'0. ~nti"'lIrnenlllos que os is
tiiio ao I/Jdo dos prillr,ípes, dl:lrnavfio·se Llllerllnrs. E elepois cOI'l'l>lI1pendo-se esle rOCII
bulo, cumo affirJllll ~llIrco 'Vurro, chllmárliu-se Lnlroues E que .el'Íu SI) as.ilu como SI'
corrompeu U VIlCilbulo, se corrompe se lan:beJll os que o mesmo I'ocnbulo significa? Alas
eu nelll digo, nem cuido lal cou a. O que Só digo, 'sei, por ser lheolllgin certa; é, '1IIe em
qualquer pa le do mundo se póde verificar o que Isaias diz dos priuripes de Jerusalém :,
Principes tui socy {urum: os teus príncipes são eomponheiros dos lac\l'ões, E porque 'i
São companheiros dos ladrões, porque 08 di8iimulllo: silo companheiros dus ladrões,
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Illldo,o terço das multas, de maneira qne,qllanto mais mu1tão,mais lucra:
e se regimellto de petle:>lres, mllitos uos qllacs couerlo' de crillles e vicios,
que derramadus pelas ruas da cidade COIOIOeltem desatiuo', lJrova a luz

porque os consentem: sao companheiros dos ludrões porque lhe nao os postos, e os po
deres' silo "olllpallheiros dos ll,drõ '5, porque talvez os def~ndern ; e siio finallllellte seus
cOlllpallheiro , porqull os acompanbão, e hllo de acolllpanhar ao IIIferuo, onde os me mos
ludrões ,'s I~, áo COIll. igo.

Ouvi a ali ença e ,r'Il('IIça de Deos contra csLes Lues. Si videbas furem, eU1Tebas eum
eo: o Debr"'o lê eOl1ClL1Tebas: e LUllo I'; porque hu prillcipl's que currelll COIIIOS ladrões,
e CUllco"ren, cum elles. Correm 0'0111 elles; ponlueos adlllillcn, a -ua fumiliaridaJc.e ~r;lça:

e cOllcorrem ClInl elle. ; P ,rque dUllllo-lhe ilULoridade e judsdicções, concorrem paril o quc
elles furlfio. E II mu ior circu I stu nda deHa gnl\'i 'sinlôl clllpa 'oll'i tc nO: Si videbas. Se
es es ladroes forãu ucrulios, e °que corre, c concorre COll\ elles não os ,'onl1ecêra; alguma
de rulpn lillh I: lIIa e elles são ladrõ s publicos e rOllhecidos, c roubflo selll rebuço, e a
,'al'1l de'coherln, se ludus os "~m roubnr, e o mesl"o que os consente, e illloiu, o está vendo:

i cidebas furem: que de'culpa póde ler dianle de flcos, c do ll\undo? Existi>lIasi
inique quo(l era tui simiUs: Cuidil lu, Ó injusto, diz Deu, que hei dc scr ,emclhuole a
ti, e que ilssilll rOlllO Lu dis-illlulas "0111 c ·cs Illdrõc ,llci cu dissimular comtigll? Enga
nas-le: Â.1'gllamte,ct stalllam contra {aeicm tuam. De sas mc IlIas llltlroires, que lU lê. e
consenles, hei dr filzcr um esp lho, flI que tc "~jas : e quando "ires que ês Lao rco de todos
es es furto, corno os IlIe IIJO' llldrõe ; porque os nao IIl1pedcs: c IlIais que os mesmos la
drões; porque leJl obri"açàll jUl'nda de os imJlcdir; rJllilo ,'oJlhecerã' que lallto, c mais
jusLameJlle quI' ii ell te cOlld nlJlO ao IJlrenno, As im o declllra com ultima, e tenlHO a
selllença a Jlllrrlphrasc Chll!dairrl do IIlP'mO T xto: Âl'guam te in !toc sreculo, e ordinabo
jtlcliciuf11 Gehenl1CP infuturo coram te. Nesle mUJldo urguirci li lua ,on<rieJlcia. curno
ngora a e tú 1I1l!uindo: e no ouLro mundo condClnnurei a lua alma ao InCerno, COlO o se
vrrá 00 dia tlo.I ui!.o.

Grallde laslima crú naquellc dia, seJlhonls. ver como os ladrõe IcváO rOIll igo muitos
reis ao IJlf IJlO. e paril que esLI orlo c lroque Cln uns e outros, "cjaJl'o u"ora cnlnO os
mesrllo reis, sc quizNcnl, podcn. lel'ur ('lImsigo os ladroes no l'al'lli o. Parecerá aalgllnm
pdo que firn diLO, que será cnuslI muito dillicllllosn, e qlle se n30 pódc conse/(uir em
gnllldcs despc1.lI.: Il,as cu vn affirlllll, e Inoslrôll'ci hn',cmcnlC, que é CUllSU IIlUilO f'"'rI, c
que sem Jlellhulllll dcspe!.ol de sua fazelldll, antes COIlI IlIuiloS uugllleJlLns dellll, o podcm
fnzcr os rcis. E de qllc Illodo? CUI11 UITIlI pa\avra: JlIlI' pnlavl'" dc rei. ~raJlnulldo quI' os
meSlllOS ladrõe', os quncs não ''o LUlllão rcstiLuir. rr tiluflU etreclivumel lc tudo o que mu
bárfil). Exe('ulllldo-1I assiJll, sa\lllr-se-hüo os lutlr(ICs, c sllhar"e·hão os I'cis. Os 1IlIIrôes
sulvllr- e-h fi o : porque resliLuirilõ o (Iue l'ln roubado: e o, reis salvur-se-háo [,"nbem;
porque rc liluilulo os ladrões, não lt'rllo ellrs ohrigilçõo de 1'1' liluir. Põde haver UC(lIo
mais ju Lu, rlJais uli!. e nJ<lis nc, c uria a Lodos? Só quelllll30 tÍ\'er r'" nem cOllsciellcia,
IlClll juizo, o pódc Ilegnr.

E porquc us me,mo 1IIIIrõcs enfio sinl1l0 de havel'cm de perder por cste modo o Cruc/o
das suas industrias: cons dercm, quc ainda qnc sejõlll Lao ,"áos, como o Máo Ladrão, n1l0
só do'\'ino "brllçllr, e d s"j'lr estll cle,'uçã'l, 1lI11S pedi-Ia 1I0S nll'SIUO rci. O B 'III L"t1rrlo
pellio a Chri<lu, Colllo Rei, qnc sc IClIJbrllSSC dellc 110 soou reino; e o ~Iáo Lõ dr50. que lhc
(leol io: Si tu es Christus, slllulIIn fac temetipslun, e nos. Se ois o rci pr"melliolll, ('ómo
crê nlcu companheilo, ,ulvai,,·os II 'o' e II nós. Isto pedio o ~Iilo LlloIrao a Christ'l, e
o mcslllo tle,clII pedir lodus o ladrões" seu rei. pl'StO que sejão tão máo , 1'01110 II Mão
Ladrilo. Nem "0.50 Muge laJe, scnhor, se póole 'Ivar, IlCl\l nó' nos podelllos sulvar ,'m
re Lituir: IU\S nfio tClnos uuillJo, ncrn vlllor purll fazer a resliLUiçllll, ronlo ncnhum II filZ,
nelll na vidll, ncnl I II mol'le. mande-a poi fazcr cxecnlÍ\'anl nle Vos a ~Iagcslllde. c por
cste fllOdo, pllSto quc pllra uós eja violcllto. slll\'or-.e-ha VOS_II i\fllgesladc II si, I' mais II
nós: Salvum fac lemstipsum, 81105. Creio que ncnhumll ('onTiencia hllverá ('hri lã,
que 11[10 õ' P(ll'l)\'C ('ste IlIei ... E pa m que nHI) /iq ue elll g nCrll! id .• de, lJ ue ~ o 111 . mo q Ull
110 ar, ne:çal1lUs ii pr;l!inl dcllt', c "ejalllO' 1'0111" 5(' ha dI' fuz 'r. Qneil'lI '1.lcr~ 'lu se fuça ~

O lJ ue cu lu mãu furl;l r I I" 1'5 uffil'io" e govel'l lIS os 1r"lriJc'. de lJ lIe f IIIlInos, ou " /I
fazclldll relll. 011 II oIo~ pllrticlJl,lreS; C unlll, o onLra tClllobri"lIçllO de reslÍ'uir depois de
roubudll, nlio só os ludrõcs lJlIC a rouhúrrio, scn30 llllllbem us reis: ou ,.ejll purque dis
sillJulllrau, c Ol>IId'ulirão os furlos, quundo sc rUliao, ou sómente (que iSlo basL,,) por
liCl'l'm sabedores delles depois de feitos. 'E aqui se del'c advertir uma notavel dilTerenÇll

!J3
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c1arissima do sol,que não ha moralidade publica,pela criminosa lolerancia
dos que governão.

Os senadores, pela sua alla e prestigiosa posição, que sào os juizes da

(em que ~e ollo repara) entre a fazenda dos reis, e a dos particulares. Os particulares se
lhe rouMo a sua fazenda, nllo só nllo siio ohrigados á restituiçáo, antes teráo nisso grande
merecimento, se o levarem com pacicucia, e -podem perdoar o furto a quem os roubou. Os
Teis sUo de muito peior condiçUo nesta parte; porque depoi de roubados tem elles obri
gação de restituir n propria fazenda roubada, nem a podem dimittir, ou perdoar aos que
a rouhárão. A razllo da ditrerença é; porque a fazenda do particular é sua, a do reí nllo
é sua, senão da republica. E assim como o depositario, ou tutor nllo póde deixar alienar
a fazenda, que lhe e tá encommendada, e teria ob~igação de a re>tituir; assim tem a Illesma
obrigaçllo o rei, que é tutor, e como depo itarío do bens, e erario da republica, a qual
seria obrigado a gravar com novos tributos, se deixasse alienar, ou perder as suas rendas
ordinarias.

O modo pois com que as restituições da fazenda real se podem fazer facilmente, ensinou
aos reis um monge, o qual as im como soube furtar, soube tambem restituir. Refere o ca o
MayOlo, Crantzio, e outros. Chamava-se o monge FI'. Theodorico: e porque era homem
de grande intelligencia e industria, commeLLeu-lhe o imperador Carlos IV algumas nego
ciações de importancia, em que elle se aproveitou ne maneira, que competia em riquezas
com os grandes senhores. Advertido o imperador, mandou-o chamar a sua presença, e
disse-lhe, que se apparelhasse para dar contas. Que faria o pobre, ou rico monge? Res
pondeu sem se assustar, que já estava apparelbado, que naquelle mesmo ponLo as daria,
c disse assim. Eu, Cesar, entrei 110 serviço de Vossa Magestade com este h11bilo, e dez, ou
doze tostões na boI a, da esmola das minhas missa : deixe-me Vos a l\fagesLlIde o meu
habito, e os meu tostões; e tudo o moi que possuo, mande-o Vossa Moge tade receber,
que é seu, e tenho dado contas. Com tanta facilidade como isto fez a sua re 'tiLuiçUo o
monge: e elle ficou guardando os seu votos, e o imperador a sua fazenda. Reis e principes
mal servidos, se quereis salvar a alma, e recuperar a fazenda, introduzi sem excepçUo de
pessoa as restituições de FI'. Theodorico. Saiba-se com que entrou cada um, o demais
torne para donde sahio, e salvew-se todos

A restituiçllo que igualmente e deve fazer aos, a -tieulares, parece, que nUo póde sei'
tão prompta, nem tiio exacta, porque se tomou a faz ,Ida a muitos, e a províncias inteil·as.
Mas como esles pescadore do allo usárllo de redes varredouras, use-se lambem com elles
das mesmas. e trazem muito, como ordinariamente trazem, jil. se sabe que foi adquirido
contra a lei de Deos, ou contru as leis, c regimentos renes, e por qualquer de tas ca
beças, ou por ambas, injustamente. Assim se tirilo da India quinhentos mil cruzados, de
Angola, duzentos, do Brasil, trezentos, e até do pobre !\1arllllhão, mais do que vai todo
el\e. E que se ha de fazer desta fazenda? Applica-la o rei á sua alma, e ás dos que a rou
bárão, para que umas, e outras se salvem. Dos govertladores, que mandava a diver as
provincias o imperador lI'Iaximino, se dizia com galante, o bem apropriada semelhança,
que erUo esponjas. A traça, ou a lucia, com que usava destes instrumentos, era toda en
caminhada a fartar a sêde da sua cubiça: Porque elles como esponjas chupavilo da pro
vincias, que governavão, tudo quanto podiuo : e o imperador quando tornavllo, elpremía
a esponjas, e tomava para o fisco real quanto linhão roubado; com que elle ficava rico,
e enes castigados. Uma cousa fazia mal esLe imperador, outra bem, e faltava-lhe 11 melhor.
Em maudar governadores ás provincias, homens que fossem esponjas, fazia mal: eUI ex
premer as esponjas quando tornavllo, e lhe confiscar o que traziilo, fazia bem, e justa
mente; mas faltava-lhe a melhor, corno injusto e tyranno que era; porque tudo o que
expremia das esponjas, nilo o havia de tomar para si, senllo restitui-lo ás mesmas provin
cias, donde se tinha roubado. Isto é o que são obrigados a fazer em cousciencill os reis,
que se desejão salvar, e nllo cuidar que satisfazem ao zelo, e obrigaçllo do ju tiçn, com
mandar prender em um castel\o o que roubou n cidade, n provincia, o Estado. Que
importa, que por alguns dias, ou mezes se lhe dê esta sombra de castigo; se passados elles
se vai lograr do que trouxe roubado, e 05 que padecérão os damnos, nllo sllo restituidos?

Ba nesta, que parece Justiça, um engano gravíssimo, com que nem o castigado, nem o
que castiga se Jivrllo da condemnaçllo eterna: e para que se entenda, ou quei ra entender
este engano, é necessarío que se declare. Quem tomou o alheio fica sugeito a duas satis
fações, á pena da lei, e á restituiçãO do que tomou. Na pena póde dispensar o rei como
legislador: Da reslituição Dilo póde, porque ó indispeDsllvel. E obra-se tanto pelo con-
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familia imperial, dos ministros, e conselheiros de Estado, com honrosas
excepções, exercem empregos de commissões, porque forção o governo

trario, ainda quando se faz, ou se cuida que se faz justiça; que só se executa li. pena, ou
alguma parte da pena, e a restituiçllo nllo lembra, nem se faz deBa caso. A.cabemos com
S, Thomaz. Põe o Santo Doutor em qne tüo: Vil'lmt sufliciat TsstUuere limplum, quod
injusts ablatum est? Se para satisfazer ii restituiçllo, ba ta restituir outro tanto, quanto
foi o que e tomou? E depois de resolver que basta; porque a restituição é acto deju tça,
e a justiça cOllsi te em igualdade i argumenta coutra a mesma resoluçllo com a lei doica
pitulo 22 do Exodo, em que Deos mandava, que quem furLa se um boi, restituisse cinco:
10"0, ou nõo basta restituir tanto por tanto, enão muito mai do que se furtou: ou se
ba t<l, como e tá resoluto, de que modo se ha de entender e'ta lei? na de se entender, diz
o Santo, distinguindo na mesma lei duas partes, urna, emqnanto lei natural, pelo que
pertence á resLituiçllo, e OULI'3 emquanto lei positiva, pelo que pertence á pena. A lei na
tural para guardar a igualdade do damno, ó manda, que se restitua tanto por tanto: a
lei po-iLiva pa ra castigar o crime do furto, accrescentou em pena mai - quatro tantos, e
por isso manda pagar cinco por um. Ha de se porém advertir, accrescenta o Santo Doutor,
que entre a re tituiçiio, c a pena ha uma grande diIToreuQa: porque á satisfação da pena
nllo esLá obrigado o cri mino o, antes da sentença: porém á restituição do que roubou,
ainda que o Mo sentence m, nem obriguem, sempre está obri ado. Daqui e vê claramente
o manifesto engano ainda de sa pouca jn tiça, que poucas vezes se usa. Prende-se o que
roubou, e melte-se cm livramento. l\1as que se segue dahi 1 O pre o tanto que se livrou da
pena do crime, fica muito contente: o rei cuida que sati fez ii obrigaçllo da justiça; e ainda
se não tem feito uada: J.lorque ambos ficllo obrigatIos ú inteira restituição dos mesmos
roubos, sob-pena ele se nilo poderem salvar. O réo porque 0110 restitue, e o rei porque o
nllo faz re'tituir. Tire pois o rei executivamente II fazentIa a todos os que a roubilrãO, e
faça as re tituições por i me mo, pois ellc as não fazem, nem hão de fuzer: e deste modo
(que nllo ha, nem pOde haver outro) cm vez cio os ladrões levarem os reis ao Inferno, como
fazem i os rei ievaráõ os ladrõe ao Paraiso, como fez Christo: Hodie m,8cum eris in
Pm'adiso.

Tenho acabado, senhores, o meu ,lisrur o, e parece-me que demonstrado o que prometti,
de que não e tou arrependido. Se II ulguem pareceu que me atrel'i a dizer o que fOra mais
reverencia culur: respondo com Sallto filario: Quro loqui '/lon audemus, silél's t\on
POS,HtIlWS. O que sc não põde cala r com boa con cienciu, ainda que seja com repugnan ia,
é força que e diga. OUl'inte corOado era aquelle, a quem o Baptista disse: Non licet tibi:
e corOado tombem, po to que nlio ouvinte, aquelle, a quem ChTisto mandou dizer: Dicite
vulpi ilU. Assim o fez animosamente Jeremias, porque era mandado por prégador, Rs
gibus Juda 8 Principibus ejus. E se lsaius o tivera feito assim, nllo se arrependêra depois,

. quando di. se: Vw mihi quia taclli. Os medicas dos reis com tanta, e maior liberdade lhe
del'em receitar a elles o que importa ii sua aude, e vida, como aos que curllo nos hospi
taos. os particulares, cnra-se um homem, no' reis totIa a republica.

Resumindo pois o que tenho dito, nem os reis, nem o ladrões, nem os roubados se
podem mole tal' da doutrina, que préguei, porque a todos está bem. E tá bem aos rou
bados, porque fiearáõ restituidos do que tinhão pertIido: está bem aos reis, porque sem
pertI", nntes com augmento da stla fnzenda desencarregaráõ sua almas. E finalmente os
mesmos ladrõe , que parecem os mais prejudicados, 5110 os que mais interes lío. Ou rou
bárllo com tenção tIe restituir, ou não: se com tenção de re,tituir, isso é o que eu lhes digo,
e que o fação a tempo. So o fizerão sem essa tençuo, fizerão logo conta do ir ao Inferno, o
não porlem estar tllo cegos, que Mo tenhllo por melhor ir ao Paralso. Só lhes póde fazer
medo haverem de ser despojados do que despojárllo aos outros; mas assim como estes
ti verllo paciencia por força, tenbllo-na elles com mereeimento. Se os esmoleres comprllo o
Céo com o proprio, porque se não conl entaráõ os ladrões do o compra·r com o alheio' A.
fazenda alheia, o a propria, toda se alij'l ao mar sem dOr, no tempo da tempestade. E quelU
ha, que, salvando-sc do naufragio a nado, e despido, não mande pintar a SUII boa fortuna,
e a dedique aos AlLares com acç1lo tIe graças? Toda a sua fazenda dará I) homem de boa
vontade, por salvar a vida, diz o Espirito Santo: e quanto de melhor vontado dffVe dar
a fazenda, que não é sua, por sa1l'ar, não a vida temporal, seMo II eterna? O que está
sentenciado á morte, e á fogueira, não se teria por muito I'enturoso, se Ih aceitas em por
partido a confi cação só do bens? Considere-se cada um na hora da morte, e com o fogo
do Inferno á vista, e verá so é bom partido o que lhe persuado. Se as vossas mãos, II os
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empregal-os,como vemos, á poderesle contllr com sen apoio (1). Os minis
tros em geral, não se conlenliio com as honras de admilli lrar o puiz, e de

Z

VOS'03 pês são cousa de vossa condemnação, corlui·os; e se os vo~sos olhos. arrancai-os. dis
Chrislo. Illlrqlle melhor vos está ir 00 I'Ul'niSO OInlll'O. aleijudo, e ergo, que COIII todos o
membros illtcirus 110 Jllrerno. E' isto verdade, ou lião? Al'Ilbemos do leI' rl'. uCllb~llIns de
crl!r, !Ju' ha IlIrerno, acabem s de elllellller. qlle sem resli lIir, I illgllem se póde sllll'ur.
Vl!de. vêde uimla humaulllllelllll o que penJeis. e porque? Nes'lI resLituiçito ou rUrçlJ,n,
011 rorçudn, que lião quereis ruzor qlle é f) qlle duis, e o 'Iue ooi~ltis? O que dais, ~ o que
nll" tillhei~: li qlle deixlli·, e o qU(' lIitO podeis levnr rOIIlVOSCU. e por isso 1'/15 pcrOeis. Nú
entrei lIoste mUlldo. e IIU hei de subir delle. dizia Job; e n sim s hir30 o D/lIII. e o ~lilo

Laorão. Pois Sc lISSilll hll de ser, queirais, ou lião queirais. o 'spioo por despioo. 11110 Ú
m:ltbor ir com o Bom Lllorão ao l'aruiso. que com o jU,ío nO Juremo?

Ilei cios rei', e Sl'lllior dos sl'l1hores, qll" mUIl'l'sll's "l1lrc ladrõ,'s, para pagar 01'111'10
do primeiro Iildrào, e o prinWil'l', a ql\l'1ll proml'lle-le O Parai,r" fui OIlII'U ladrfin.
para que os ladlões, e (JS lI'is se :alvem: Ensinai com I'u 'o ,·;\,'mplo, (' inspirai cllm
v(lssa graça a todus os reis, que não elt'gPlldn, 11,'01 di simlllulldo, 11\'11I cnnselllindo,
nem <Iul:ull'ntuntlo ladrõ,'s, de mi maneira impidão os fllrtn, futuro., e façãu 1'1'~lilllir

os pnssados, que em IlIgar d,' os ladrõ,'s os kl'ilrem (;olllsigo. como IPI'ÜO, au IlIrl'l'l10,
l('velll t:les comsigo os ladrões ao Paraiso, COlllO vós lizl'st!'s lIoi\': Hodic ",cetim
cris 't n Pamdiso.

(i) O padre Vieira tratanrlo da ac('uOlmulaç~o dos empregos publicos, e da falta de
consl'Íencia dos quI' o, exclcem. se exprillle nesta substalll'Í;l:

Quanrlo ou as côrles crão tnl\is ,'hri tàes. ou os prlga,lores menos de ('MIe: qllal1r1o se
fazlU me os ,'a'o da gl'aç'l dos oUl'illles, para que ellcs 'ó fizes>em CHSO ,Ia gl'UÇH de I)eos :
qualldo 11 duUlrillH, que. e liravlI rio Evaugelho, el'llo I'erd des solida, e el'llll"elicHs, e
nãu di ·cu rsos vllos. e iII ulei.<: qua udo fillalmellle as \'ozes dos precur 'ores de eh ri.to eha·
mal'ão os pec"llIlorps ao J01'l1l1u. e lIS IHill'fio lÍs fUllles dus :HCI' IIIClltOS. o Hl'gUIIIClItO
ClIlIllllum deste Evnlll!clllO. e Hmateria utili,:si lia deste dia era u da cOllfi's3')' E-ta allli
guioade determi'lo oesclIlcrrar h,je: esla velhice de erlllino pn:ga r. E 'ó llIe pezH. qlle
ha'le ser (ain"H qlle eu lIãu queirll) CIJlIl graude 1I00'idaoe Se lul0 houI'cra 110 IIIUIIUO ulllis
mudus de cl1ufis~ões, lliIu me firil\1I ii mim I>ara razer hoje IIwi,:. que se;:uil' HS pizaclHs dos
nossos prégudures aulepllssadus, e exhorlllr a rrpqueueia deste Sacrnllll'uto, e 1\ 1'011 fi 'sãO,
e anepelluimento dus pel'l'ados. ~Ius se me lião ellg<1110, aillOH hu oulro mado de coufis
sno, e mui propria da côrte.

E I>ara que o exame se HCI'ommode ao audictorio, nlio serlÍ da cOnSl'íCIII'ias de todos os
Estlldos.sellão ~ó ons que tem o E-lado n suu 1'01l1u. el'á Utll cOllfi siolllll'io geru\ (I<' 11m
millistro chrislão. Os Lheologos mOl'llCS reduzcm Ol'dillnriulIlollte este moei" de eXllme a
sete titulos: Quis, quid, ubi. q/tibtlS aU:Diliis, CUI', ([uomodo. quemdo. ,\ mcsma ordcm
seguircrno:l, e pura maior elul'ezu do discur,o: vós pura maior fil'lllCZa da I1Icnloria. Deos
nos ujude.

Quis? Quem sou eu? Vto se deve perguntar a si mesmo um ministro. Eu ou UIl1
deslllubargldor da CnSa du slll'pliração, dos aggral'O', do paço. :ou UIII I'rol'ul'IlOOI' da
corOa. SOU UIl1 ChUIICl\lIer-IIIÓr. Suu UI11 regedor du jllstiça. 5011 11m conselheiro ,Ie Es
lado de guerra, do ultramur, dos tre> Estados Sou um 'edor da fazcllda. ou um pre
sillellte da call1nra, du puço, da mes:1 da l'ollsdencill. Sou um sccretllrio di' Estado, da
IIIcr~es, do expediente. Sou um illCJuisidor. Sou um deputado, Sou Ulll bi<po. sou um
gover ladur de um bi~paoo vugo. fiem está. Já temo, o orrkio; mas o meu eSCI'IIJlulo, 011
a millh li admiraçllo não está 110 omeio. senão no um. Teudos UIII só desses "ml'ios, 011
lell'lc muilos? Hu sujeitos 1111 lIossa curIe, que lelll tugllr CIO Ires. o quatm tribllllaes:
que Icm quutro, que tom sei~, qlle tcm oilo, que tem "ez omeios. Este IlIillistro ullil'ersnl
Illl.o pP.õgullto COIIIO vÍ\'e. I.elll '1uulldo I'ivo. N,;o porgullto como al:Oue ás SIlIlS obril(llçõPS,
Delll 'IUI'lIdo acode ii olla~; ~6 pergullto COIIIO se COllr('Ssa. O me mo 01, quulloo IIlulOea
um helllÍ.ierio, deixa o outro ás est'ura . E que haja oe ha\'er hOlllelll ('Om dez helllis
f~rios? E '\lIe cuide. ou se cuide, (IUC em lodos póoe alumiur? NãO 1'05 admiro a clIilu,
cionde do ta lento, a da cOlI"cíellcíu sim.

Dir-I\lc-hei; (I'omo doulo,:, qlle deveis ser) que no mesmo tempo, em que Dpos dcu uma
só preside:lria, e UIII 6 hemisfcrio ao sol, deu tres pre. ideocias, e tres belllisferius li Adão.

ma prcsideacia uo milr, para que governasse os peixes, outra prcsidencia 110 ar, para
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formar uma clientela: os que são IIrlvogarios prevalp.ssem-se do poder,
para organi. IIrem o Iribllllaes li, ju liçn, diplom:ll"ia,colO agentes seus,
que niio pnssiio resi lir 11 argulllcntiH:ào dos seus I'ro\'i1rlÍs: o. qlll>, soo sol
teiros,i1rranjão casamentos valllajosos, e UIII n5selll0 110 ellado,se ha "Vllga;

se é casado porém invenla traladus, qlle lhe tragão umu grão-cruz; e o que

qUI! governas e as aves.outra prcsidrncin nn terra. pnrn que governa se os 01 tros Itnimaes:
UI prresit piscibus 71llll'is. et volutilibllS creli. et bestiis, universl1Jgue tenre. E o lI1es
mo 6 gOI'crllllr a animles. que l{'tlet'nlll' ii hU/llcn;? Não criio paS'lltllls vinle c q'1l1lrO ho
ras, em que Adão erviil os Ires umcios, quando já tinhll pcrdidos o ofli ios. c I cnJidll o
mundo, e pcrtlltlo ii i. e prrditlo a nós. ~c i lo IICO. leceu a uni honlclI1, que sahill Oa
tlIlI nlr tlllS IUlios de Oco' c'om j u>liçil ol'I~i nu I. e conl scielll'ill infuSII. q lIe s rit 110' que uão
são Ião jll los. nem li10 scicnlcs, 1I0S que lem oulro orillinars, c oulril' infusiies?

'ão era chl'isli'o I'I/llilO, 'm/lllduva nll slla l'cpublicil, qlle ncnhull1 olfidal podr 'se
IIpl'cndel' dUlls arlcs. E a rllziiu que davll era. Porque nenhllll1 hornem póde I'llzer bem
dous aflil'ios. Sc a capal'Ídade hunlnna é Ião \imitildu, que pu 1'11 t~z r e.te blll'rl'te lIo
uccessario oilo homcns tle artes, e omeios dilrereutp: um, que l'I'ie il lu, oulro. Que a tos
quic, OUlro que li Cilrdl', oulro que a fie, outro que li tcçn, oulru que li tinja, oulru que li

toze. e oulro que n corte, e li COlU : se ua cidildes hrtn orclcuada o olIicial, que molda o
ouro, ulIo póde lavrur a plata. se o que lavl'll a pratu. nãu póde blller o ferro, e o que
bllle o ferro, nEio pórle fundir o cubl'e. se o que I'uude o cohre.nDo pódc uloltlal' o cllulll
bo, lIelll toweal' o eslallho : no gOl'eruo dos hOllll'lIS, que suu melacs 1'0111 uso rlc razão, no
govcr o dus hOlllf'lIS, que é a ilrlc das artc ,como se hão dc ajulltar em um stJ homcm.
ou e hão de c mfuu,Jir nelle tlinto offil'Ío? c um m·' tre com Cill'ta de e~afllinação di.
má eoutil de Ulll ofliclo mel'hanico,utn bornrm (que muita vezes lião chegou a ser oblciro)
COIIIO h,l tlc rlar hoa COlHa de tanlos ollieios politicus? E que IIÜO faça dislo ronsrielll ia
e,lc homcm ?Qllese coufes e pela Qllare'l1la, e flue contiuue servil' os mesmos o(ficies,
ou /I set'l'ir-se delles depois dil Pllsehoa 'I Isto me udl1liru.

Aiuda quaudo vos pozesselll lIeHes omcios, !inheis obrigação de por o officios, e COII
flssar os erro. E que slll'á quando "ó ois, o que 1'0 pozesles IIcllcs. u que o' pl'elen
ti stc', o que os buscu>le ,o que os sobol'llilstes. e o que por I'clIlIJl'a os lira'lcs a ou
trem panl os pOr em IÓ'? l\Jallduu Deusa l\loysés, que e colhe'se .eICula ant'Íiios dos
mllis pl'udeutes, e i1ulori ado' do povo, e diz u trHo. que tirou Deus do espirito dt' ~Io '.
sés. e repllrLio dlll!ll pur lodos os selllutu : ..fu(orens do slliritu, qui erra in Moyse.
et da71s septulIointa viris. Eis-aqui quel1111ru 1I11ulllle hOIlJelll,que e escu'ou do omeio.
Non pOSSlllll so/us sllstinere onmem Illltlc popu/um Eu euhor não po>s,' .ó c'um o
IleLO do gOI/CrllO destr (101'0. De manein, Ilue um hllmem, flue "ale por eteula h·,llIen'.
uão e all'CI'e a serl'il' U'fI só officio? E \Ó" tlue vos fará ))co: muita ulelTc, q' e sejl is
UIII houlelu, 1I11'O\C;"-\'I), a en'il' .ctentn olliciu ?

Quid? Que? Depuis clc o luinistro cXilmillllr, que ministro, ou qlle miui<t os é. s .
gue-se \'1'1' ,) que faz. Um dia do juizo inteiro erullrce's rio p ra ele pxarne. Ql"id'l Qlle
elllcn~us? QUI' t1I'spaclJo ? Que lolos? Que ronsullu ? Que eleições? Mrls purcllIos IIC5'U

ullima pulil\ ru, que (; ii de maiol'l's escrupulos, e,~ que illvoh'e commUlllUlel\l~ odo o
Qltúl.

Niio me utlrevo ii fuI lar ne til maleria, sruão por lima p.lI'ubob, e áinrla es a l1iio hu rle
srl' minhu, se lfill rio I'roph('lll l'llias. Foi 11111 homrm ao millo, tliz Isaias, (IlU fo'se es
cultor de olHeiu, ou illlaaillurio de tlel'o,ilo) ICI'al'iI o seu 1Ill1chudo. 011 ii SUII achil ás l'oslilS,
e o .eu illlell!o eril ir bu<cilr um madeiro par,l fazer um id"lo, 01111111 para o cedros.
para a' faYlIs, pill'n o pillhos, para 0< cipreste cortou donde Ih,' pa rCl'eu um tI'OIlI·O. e
trouxe-o PUl'iI casa. Pill'lido o tl'Olll'O cln duns parlcs. ou elll dllu' ccpos,n u n d sles ('ê
1105 mcllen-Ih '1/ 11I1Il'haelo,e II ('IIl1llol,feotleu o 1'.111 uchas, fcz 1'11"0 ('om rllils, r uquenloll- e
e coziuhou ú qlle hal'ill ele comcr. O IllJtro I'~PO )lllz-Ihe ii rc"ra.I:IIIroll-lhe llS lillhu", des·
bn tnu-o. e lomullelo já l) maço. e o es('opI'O, já a goil'iI, e o hllril, I'oi-o ill'eiçoantlo em
fórlllll hu IIUIIU Alisou-lhe 11II1a te,;tu.rils;;ou-Ihc III olhos. afilou-lhe um nariz, brio-lhe
uma boca, oClllenu-lhe UIIS cabcl! JS ilO rosto, fni-Ihe segui dll O' hllmbros, flS hrilCos. a'
IIlnOS, o peito, e o reslo rlo I'Ol'fltl ilté os pés. E feito em lUllo Ulllil fi;{ul'u de homem. pOI·o
sob 1'1\ o aII ii r, e adorou-o. I'u ma I>aius da cl'gucira dr'le eseul or, e cu t mhelll me
admiro dos que fuzrm o que el!e fez. Um cêpo, l'ollhrcitlo por I'CpO, feilo hlllnem. e
pOslo em lugar, onde ha de ser adomdo : ,11edietflto/ll cjus combussi lone, et de 'reliquo
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é ainda mais vergonhoso, ainda bem os tratados não estão ractificados, já
o ministro brasileiro, ensinúa, ao da nação onde a negociação é feita, o cos
tume, ou LISO de condecorações reciprocas. Não ha muito tempo as solici
tações do internuncio de Portugal, a cÔrte de Roma,deu uma griio-cruz,ao
ministro, que sondo a vinte e tantos aunos, ministro de estrangeiros no

ejl'! idolum (aeiam? Duas amelados do mesmo tronco, uma ao fogo, outra ao alfar? ~~

são dou cêpos, porque o não havei do tralar ambos cumo ctlpos? lUas que UIII 'upo hajn
de ler a fortuna de cêpo, e vá em acha ao fogo. e que o outro ctlpo, tão madeiro, tilo
tronco, tilo iuforme, e tão cêpo como o outro, o haveis de fazer á força homem, e lhe ha
veis de dar autoridade, re peilo,adofilçõo, divindade?

Dir-me-beis, que esle segundo cêpo, que está muito bem feilo, e que tem parles. Sim
tem; m:lS as que vós fizeste nelle. Tem hOc..1 j porque vós lhe fizeste blJea: tem olho,
porque I'Ó lhe fizestes olhos: tem mãos, e pés j porque vó lhe fize les p 5, e milo , E se
nilo dizei-lhe,que ande com e.ses pés, ou que ohre com essas mão, ou que falIe com es a
boca, ou que reja com esse olhos. Pois se tão cêpo li agora, como era dantes; porque
não vai tamhem este para o fogo? Ou porque niio vem tambelll e outro para o altar? Ha
quem leve á coufissão estas desigunldalles? fia quem se cOllfesse dos que fez, e dos que
dosfez ? A um queimaste', a outro fizestes, e de amhos devei l'csLituiçilo igualmente. Ao
que queimastes, deveis restituição do mal, que lhe fizestes: ao que fi~e'tes, deveis resti
tuiÇilo (lOS males, que elle fizer.

l?izeste's-Ihes olho, não sendo capaz de vê1', res'ituireis os damnos da ua cegueira.
Fizestes-lhes boca, nõo selldo capaz de f~dlur, re lituireis os damno do suas palavras. Fi
zestellle mãos, não sendo cap'lZ de obrar. restituireis os dumnos uas sua omi sõe . Fi
zeste-Ihll robeça, não seudo capaz de juizo, re lituireis os damnos de eus desgovernos.
Eis-aqui o encar<To de ler feituras, ElIlão pre ai-vo' de poder fazer. o desfazer homens?
Quanto melhor rclra fnzer con ciellcia dos que fizestes, e dos que desfizesle !

Deos tem duas acções, que re'erv lU só para 'i: crear, e predestinar. A acçilo de crear
já os porlerosos a tem tomado a Deo , fazendo crelturas de onda: a de prede'tinar lam
bem lha vejo tornada neste caso: um para o 1'0"0, e outro paru o alIar, Ba ta qu tam
bem balei' de ter precitos, e predestinados! 50 rostes precilo, (não ei de quem) 1'0 te
mofiuo, baveis deal'der: e roste seu preuc'tinado, fosle diloso, haveis de reinar. E ha-
erá al"ulJ1 deste omnipotelltes, que se teoha accusado algullla hora "deste peceado de pre
.Iestillaçill) ?
Ubi~ rele? "Esta circumstalleia onde tem muito que reparar em toda a parte; mas no

reino de Portu"nl muito mais; porque ainda, f[lIO os seus ub'is, e os seus olldes deutl'o
10 si p' dl'll1 or prcheneler-se fllcílrnente, o quo tem fórn de si, sõo os lIIuis dil'el'sos, os

mais dislllntes, e 01; mais dilllwdo' de toda as monarchia do mundo. Tantos reinos,
taotas nações, tuntas provincia~, tanlas cidades, tantas fortalezas, tantas igrejas cathe
draes, lanlas parliculares nu Afdea, lia Asia, na America, onde põe Portugal viso-reis,
onde põe ;{overnadores, onde põe generaes, ollde põe ca pitães, ollde põe jusliças,
onde põe bispos, e arcebispo, onde põe todos os outros minisros da fé, da doutrina,
das almas. E quanto juizo, quanta verdade, quallla illteireza, quanta consciencia é ne
.e·saria pura cOllsiderar, e distribuir hem estes ondes, e para ver onde se põe cada um?

Se pondos o cubi~oso, onde 11'1 occasiilo de roubar, e o fraco, onde ha occasiilo de de
fender, e o infiel. ollde ha occa iãu de renegar, e o pobre onde ha ocea iãO de desempo
brecer, 'lue ba le ser das conqui "tas, e dos que com lanto, e tiio honrado. angue as ga
nharão? Oh quo sujeitos, que se põe ne te. lugares! 5110 pe soas de grande qualidade.
tl de grande aULoridnde. fidalgo', senhores, titulos. Por isso mais. Os mesmos écos de
un nomes tiio grandes em Portugal parece, que esLão dizenuo, onde se hiio ele pór. Um
conde? Onde? Olldo ohre proczu' uigna de seus antepu sado, onde dispeurln liberalmellte
o seu com os soldlldos, e benemerito , onde peleje ollrle defenda, ollde veuça, onde con
quiste, onde ruça justiçu. onde IIdillute a fó, e a christundade, onde se honre a si, á pa
tria. e ao princip , que fez eleição da sna pes 'oa ; e não onde se apro,eite, e nos arruine,
onde se cllI'iqueça a si, e deixe pobre o E"tado, onde perca as vicl.ria , c venha carre·
gado de uespojos. Este ha de ser o seu onde: Ubi.

E quanto este onele ror mais longe, tanlo hão de ser os sujeitos do maior confiollça, e de
maiores virtudl} . Quem ba de gOl'ornar, e mandar tres, e quatro mil leguas longe do
rei, ollde em tres annos 0110 póde haver recursos de seus proceuirnenlos, nem ilinda
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~ra~i1, acabou vergo,nhosamente uma questão, que tinha o governo bra
sI1eHo,com a anta e, a ponto de ameaçaL-a com um rompimento; questão
que foi terminada por uma maneira pouco Lonrosa para o Brasil e com
quebra dos direitos da corÔa. '

A policia na capilal-do impcrio,é sempre quem provoca as desordens,e

nolicia "que verdade, que jusliça, que fé, que zelo de\'e ser o seu? Na par<tbola dos la
lenlos diz Chrislo, que os reparlio o rei: Uniquique secundl,m propriam virtule: A
t.1da um conforme n sua \'irtude: e que se parlio pura oulr<t região dlllli muilo longe a
lama r, po ~e de um reino: A.biit inregionem longiquam accipere sibi l'egnum. e i lo
fOra hISl~rta, podera ler succedido as illl; mas se nilo era hisloria, enão parabola i por
que nilo inlroduz Chri lo ao rei, e aos cl'Íados dos lalenlos nu me'ma len'u, seoilo uo rei
em uma região muilo longe, e no criados dos la leolos em oulra ? Porque os criados dos
talenlo ao longe do rei é que melhor e exp 'rimenlão, e ao 1011"'e do rei e que silo mais
nece sario. os BI'O is, nas ÂJ1"'0Ias, nas GÔa', na l\lalacas, nos .)Iacão_, onde o rei se
conhece só por fama, e e o!-'dece só por nome, ahi silo llece sarios os criarias de miar fé.
e o lalcnlos de maiores virludes. Se em Portugal, se em Lisboa, anue os olhos do rei
s-: vê, e o brados do rei se OUl'em, fallilo á sua ohrigação homens de flIndes obriga
çoes, que será: ln 7'egionem 10nginqUllm? Que serà naquellas regiõe remoI is imas,
onde o rei, onde as lei, onde a ju liça, onde ii \'eruade, onde a l'azão, e anue até o me'mo
Deos parece que eslã longe?

E te é o escrupulo dos que assinalão o oode. E qual será os do que o accilfio ? Que me
mande aonde nilo com'cm, culpa será (ou dc graça) de qucm me manda i mas que eu não
repare aonde vou! Ou cu sei aonde I'OU, ou o Dilo s~i : se o não ei, como lOU aonde nfio
sei? E se o sei, como \'ou, onde nno po o fazer o que devo? Tudo lemos em um 1'1"0
phela, nilo em prophecia,se'nilo em hi loria. Ia o Prophela lIabacuc com uma cesta de pilo
no braço, em que levava de comer para os eus se"adores, quaudo lhe sahe a caminho
um Alijo, e diz-lhe que lel'e aquelle comeI' a Babylonia, e que o dê a Daniel, que eslava
no lago dos leõcs, Que vos parece, que responderia o Propheta ne le caso '1 Dominu, Ba
bylonem non üli, et facum nescio: enhor, se eu nunCa vi Babylonia, nem sei onde eslá
101 lago, com hei ue levar de comer /I Danicl ao lago lIe Babylonia? Eu digo que o Pro
phela re pondeo prudenlo : vós direis, que não re pondeu bizarro, e egundo os \'ossos
brio as illl \ c- o segadores andarilo aqui nas leziria , e o recndo e I'OS dlÍra a \'ós,
Como haveis lle aceilar selll replica! Como I'OS havei de arrojar ao lago, a Babylonia, e
aos leões! Ál'isão-l'os para a armada, para capililo de mar, e guerra, para almiranle,
para general, e sendo o lagozinbo o lIIal' Oceaoo, na cosla onde elle é mais soberbo, e
mais indomilO, ver corno I'OS arrojai ao 10"'0 I Aceaão·\'os com o gOl'el'l1o do Brasil. de
Angola, da India, com a embaixada de Roma. de Pariz, de Inglllterra, de Hollanda, e
sendo esla a Babylonin, das quatro parles do mundo, ver como 1'05 arrojais a nabylonia~

Ba-se de prol'cr a ginela,u ben~ala,o baslfio para a fronleiras mais empenhadas do reino
r sendo a guerra conlra os leões de He panlJ.1, lanlo vaiai', tllnla scicncia, laulo exer
cicio, \'er como vos arremeçais aos leõe- I e vós nfio viste o mar, moi que no Tejo, se
nilo I'isles o mundo mais que no lI1il ppa, se não vi le a guerra mais que nos panos de
TUnes. como vos arrojais ao governo da guerra, do mal', do mundo?

1I:Ias lião é ainda este o mais escandaloso repal'o. Habacuc lel'al'a no braço a sua cesla
de pão; mas elle lião reparou no pão. nem na ce la, reparou sómenle na Babylonia, e 110
lago: I'ÓS ii aves ~s, na Babylonia, e no lago nenhum reparo, no pilO e 110 ce UI ahi eslá
Ioda a dUl'ida, loda a difficuldade, lodo a demanda. Babylonia, Daniel, lago, leõe , ludo
is. o \ mui conforme ao meu espinlo, ao meu lalenlo, ao meu I'alor. Eu irei a Dabylonia,
eu liberlarei a Dalliel, cu desquexarei os leões, se fOr neces'ario, Nfio é essa a dillicul
dade i ma bode scr com a conveniencia' lia nlinha ca a. Nilo eSlá a dUI'ida na Baby
lonia, e lá a duviua, e a Babylonia na cesln. O pão de la ce la é pilra os meus segadores.
1l', e \'ir a Babylonia, e suslenlar a Daniel 6 cu la do meu pão nilo é passivei, nem
ju lo: os meus segadore' e lão no campo, a minha casa fica sem mim, D~b)'lonia está
daqui lanlos cenlos de leguas, ludo isto se hade compÔ r primeiro. Hão-me de dar pilo
para os segildores, pllo para a minha casa, pilo para li ida, e pilo para a I'olta, e para
se oca o 16 me comer um leilo, (que só neste caso se uppOe o caso) e por ser acaso eu
morrer na Jornada, esso pilo ha·me de ficar de juro, e quando menos em lres, ou qualro
vidas. Nilo ê Is~o aSJim ? Opon~o es~ll em encher II ces~a, esegurar o pao, e o de mais'
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em vez de prevenir, é ella quem perturba para lucrar. Quem é nesor<1eiro
alisla-se no corpo de pedestre ,para anual' pelo ruas a pruvocar desordens,
e01l1 os transeuntes,que lI'fi lJ ilJdisl;ripçiio de IIles respondl~r ,ou dar inlpor
tancia as SUüS pruvocações. A policia lJa r,Ôrte,que deveria spr o dl'mulJio
dos ladrõe ,é u cunlrar'o, 0'5 llldrôes são os delllonius ua policia. Tudos os

Succeda o quc Sll'cellcr, cOllfullda- e Bab)'lonia. perca Daniel, fil r! em-se os leões, e le\'e
o pel'cad" lUUO, P"r i-'o 1"la luuo o pecrndo. E qua, los peccados vos parecc, qUI! viio
CIII'Oll S lIe·la Cllvol.a, .de quc lIelll vós, IIUIJI oulrOi Cazem c cru pu I,,? E que vos con
fessei, quaJluo ide- assim, e qJlalld" c,wis assim, c qUlIlllu lOl'lIais a Silll!

Quibus auxiliis? E com que IlIeio se faZelll, e se 1'0IlSCgUI'/U t"dlls estas cou~as, que
lemos diLO? Corn UIIl papel, c "OIl1II1U los pllpeis, ,'orn ccrlidões, COIII illCul'IlInr,ões, cnOl
drcrctos, rom cOII<ulLa , 1'0111 despachus, CUIII purlarias, 1'0111 prod,llcS. NilO hu cousa
mais eS1'rllpulnsa 1I01llUlldo, quc papel. c pelllln. Tres dedus CIIIII uma pClllla 1111 IIIUO
li o "m"io mais arri 'cado,que lem o "II'erno hUlllallo. Aquella esrnplUra I'awl. que appa
recI'u a el-rei Dnllhazar IIU parede, diz o exlo, que a COl'lllilriio UIIS dcdus roulIl dc IlIão
de houleJlI: pparuerunt digiti, quasi manus f10minis E e,lcs urdo qllelll IIS movia '?
DIlt11l lodus os inlPJ'l'rel'C' com S. JeronYllIO, quc os movia UlIl Alijo. l)1' 1110 ,cinl, que
qllClll esrrel ia cril uni Alijo, e não tinhll dc hUlncnl mais, que lrc dedos. Tãu puro omo
istu ha de ser quelll escrcvc. Tn's dedos COI1l uma penlla podcm ler 1III1Il11IIl,1o: po,' isso
não hão dc ,er lIIi1is que dedos. COIII c>tes dcdos lião ha de hUI'cr Illilll, lião ha Ue IWI'er
hruçlls. IIJIJ ha de hill'er ouvidos, lião h1l de haver bocu, não 1111 de h;I\'I'r olhlls, llfiu lia de
11i1vrr I'or.l\'fio, lião h1l de hal'er hom Ill: Quasi manus h07l1inus. 1\I1u ha de havcr IIIÜO
pprllll dtdlla, IICI1l braço pilra Opoder, 111'111 ollvid" paril 11 li o .ja, I1ClIl olhu para o
I'e"pl'ilo, lIem boca paril a pro" essa, uem cora~iio para o alfeclo. nem filllllllJcllle ha dc
hp I rI' IIonlrnl ; porque lião ha de haver ca rn", nelll SilllgUC. A rilziio dislO I', porq uc se
os dedos Dao 'orem muillJs seguros, com qualqucr "eito da peuua podeul fazer grnudes
damno••

Quiz faraó dcslruir, c acabar os filhos dc I raeluo Egyptn, e que 1111'10 (ornou pHa
is~o? )Iaudou cham,lr as parleiras E~l'l'lIIUI\S, e ell'oIIlIlCudou-lhe>, quc qUlll do assis
tisscm 110 p'lrlo das Hebrens, sc 1'o,se hOl1lem o quc lIasccs e, lhe lorcessem o I'esco~o, e o
IlIalass m, sem 'lue lIitlguem o enledcs c. ES'lIqui tilo occilsiollado ul1i\-io é o daquclles,
cm "ujas mil os nusccm os lIegodos O parlo dos IIcgodos ;10 a,: resoluçt1cs, c ilqudlcs,
cm cujas mãos llosrcm esles parlos, (ou seja escrevendo ao tribunal. Oll SCjll cscrcI'ellllo 110
principl') são o' millislros da pelllla. E é lal o podcr, a occasião, e II sulileza desle um'io,
quc ('om um geito de mão, e com um torcer dc penna pod<'1Il dar \'ida, e lirar viua. C"m
um geilo podem vos dar com que l'iI'IIis, e com outru geit~ pouem-vo- tirar o com que
ri 'ci • VI'de, s~ é necessario, que tellhão muito csrrupulosls consl'leuciils e-llls Egyp
[;,nas, qUlllldo tanto del'eude dellas (I buella dicha dos homens, c lião pelos riscas da
I'ossa mão senão pelos ri ~os das ,U.IS?

Quanlos clpliclo se ellreilüo I'om uma pcunada! Qllanlos mercrimenlos se apngão c(
ullla ri'cII ! Qualltas I'UII1I1S sc cscurccem com UI11 borrlio! Para quc vcjão os que escrevell.
d quanlos ullmllo, p"delll ser l'aUSIlS, sc II milo llfio fOI' muilo c, rIa, sc II peuna IIlio l'ôr
muito aparada, e II Li La lliio for muito /iII", sc li regra liDo Cór muilo direila, e o papel
lião Cor muil(l limpo. Eu lliio sei COIIIO lllio lreme a llIiloa .,do$ os rnillislros de PCIIII(l, e
muilo mais ,Iquelles., que sohrc UIII joelho 1I0S P '5 du 1'l'i recebe II os seus ol':lculo,. e o
inlerpclrão. e I'slcllrlrm. Ellcs süo o, quc com Ulllllclvcrbio pouem lilllÍtar, ou "m iIliu I' as
furtuuas: c1ll's os que com uma rilra podem adiantar direilos, e alrOzar prcf'rellci IS:
cllc' o que \'om umil plllal'1'lI podem dar, ou lirar [lI'ZO li blllallçll dll jusliça: (dles os qu
COIII Ullla clall'ulil equivo(~l, ou meno c1l1ra podem dei\ar duvidoso, c elll queslão o que
hOl'ia de ser \'crlo,e c efi'cl'livo: clles os que COlllIUcLler,lJu 'Hio IIlcLrr Ulll pllpcl podem chc
glll', e illlruduzir a qllelll lJuilcl'I'm, e desvia,', c I'xc:luir II qUI'lIll1fio quizcre,": cllcs filllll·
melll os quc filio II ultilllil I'órmll á, I' >oluções sr,ht rlll1l1S, de que fiepclld o ser, ou liãO
ser de tllolo. T,'uns a' PCUII:IS, ('01110 as Itcr\'lI , lrlll II Slln l'illUl!e; IIIIIS 115 que estno
1Il1lis ,'hc~:llja,á rUl1ledo podcr, -iio IIS quc pl'evlllecelll ,ell'lll'c a lodlls as outl'1I5. SãO
por Oinl'Ífl, ou arlificio !'omo as pelllllls dll aguia, d s q'liI s dil.em os u..turoes, qlle
pOSl'tS l'IIL1'l.. :IS PCIlIWS d,IS lluLras II\CS ii loolas co ,'cm, C ,lesCozelll, ]\Jas se em veZ de
se!'~lll sUs, forem corruptas, ellas serão II cau,a de lodas as ruillas, e dc ludas as ca
lamidades. e perguntardcs aOi Gr<llllinalicos donde se deriva este 1I0me calamidade:
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dias registrão os jornaes roubos, e façanhas dos dosordeiros, appellidados
capoeiras, o os clamores da i111lrensa de nada senem, porque so tem
visto nas maltas dos desordeiros, os proprios empregados da policia
urhana.

Muitas veze são presos individuos por crimes ou por intrigas, e ficão

Calf1mitas, I'esponder-vos-hão, que do C,llamo. E que quer dizer calamo? Quer dizer
canna, C penlla; porqne /I penllus anLig Imeulo faliilo-'e de certas cannas delgadas.
Por lhul qu diz Phlio, lfu a' melhores do mundo erilo as da nossa Lu ilania. Esla
derivaçã.) aimll ' mais cerl'l na polilicn. que na ~rammatica, Se ae; pennas, de que se
~erve o rei, nl0 fure:n sã-, desl 5 calamo- e derivo1l'a~ todu' as calamidades publicas,
e Serão o veneno, eenrerTllillllde ID1rtal da mOllarchia em vez de~erelll a saude della.

Vede quão) arriscatlo oficio é o de uma pennn na máo. P 'r"uulão os conlrO\'er istas,
se a 'sim como na -agrada e Triptu ra sãn de r- as p da vra , serão lum hem de fli os pon
tos, c I'ir"uln ' E responden que sim ; porque o' ponlo-, e vil"'u\n delerminão o seu·
tido elas pola\!',ls, e ,'ariudo: os ponto', e "irgula tombem osentido >e \-arlo. Oh quo
escrupuloso omcio! E ,c a mndunç"l d~ um ponto, Oduma virguln p6de ruzer taolos
el'ro'. e tunlo dalllno. que seria. sese mudassem palavra ?Que seria. se e diminui"
empala\'l'a ?Qne,eria,sr. eact'l" ce:llassempalaHa-? Torno a dizer:SeallJul1ança

oe um ponlo. e do uma I'irguln póde ser cau II <1. lanlo, damn s, que seria, se se 'a
las rm reunI ? Que seria. se rulllssem capitulos? Que cria, se se sepulta -sem papeis,
e informação inleirus? li: que seria.se em I'ez de se a presentarem a q uem havia de pOr
o renv'dio) "C entre"a ellJ 1\ IJuem hu\'ia de e ecular a vinganCI\? Tudo isto p6do cabeI'
em uma prnna. e eu niio ei como p611e caber eln ulIJa eonfi<são.

Gur? Porque '/ De todas e:ln em rallle , que lemos reforido, ou admirado, quaes
silo n, cau -a' '/ Qua 's silo os motivos ,] Quaes silo os porques? ilo ba eou J no m uodo.
porque um hOllJem dr'l'a ir ao ln! mo: e<jln lndo niuguem vai ao Iuferno em seu por
que, Que P'JrflU 'ã) 10"0 esles, que lanlo podem, que lnnto cégüo. que taoto arraslilo,
que tanlo preclpililo ao; lIJaiore' homens do mundo? JiI vejo, que a primeira cousa,
qne.ocl'orre a lodoséodinheil'o. Gur? Porque? Por diuhelro. que tudo p6de, por di
nheiro. que tudo \'rner. por dinheiro, que tndo a,'aha, Nilo nego ao dinheiro o eus
p"l!(:rrs, ncm quero lirllr aO dlllheir o; sen escrupnlos; mas o meu não é tüo l'ul"3r.
noul tllo "ro'seira rOlno e.,te. l'I10 me t"mo tanlo do que se furta, COlIJO do que se não
fu Ita, I luilos ministros ha no mundo, e cm 1'ortu" Ilmuis que muitos, que por nenbum
caso os peilareis com dinheil'o, Mas estr me'mos deixão- e peitar da amizade, deilão
se peita r ou r 'comendação, dei ;,o-;e pcitar da dependencia. deixão-se peita r do res
peilo. E nã) sendo nada dislo ouro, nem prllta, são os porques de toda a injustiça do
mundo.

1\. muiOl' sem ju tiça. que se eommetLeu no mundo, foi a que fez Pilatos a Christo.
cQndannando It mort' a me lIJa iunocencia. E qual foi o porque de la grande injustiça?
Peitlll'üO-OQ? Derão-Ih "randes -001 mas de dinheiro' o pl'incipesdos sacerdole ? Nüo.
Um I'e,speilo, uma depentlencin foi a C/ue c0l1de~I/I0U: a C~risto: Si hune dimittis, n~n

es II/Meus Crxsal'es: Se lião condennals a e te. nuo SOl" aml"o ue Ce 11,1'. E por não alTlS
cal' u amizade, e graçn do Ce:nr, perdeu a grnça, e amiza8e de Deos, não rep,lrando em
lhe lirllr ,I vida. 1;to fez por e 'le respeilo Pilutos, e no me mo lempo Agtta lavit manus
suas: pediu ngUI1, e II1\'ou II mitos. Que imporla, que as mãos de Pilatos estejão lava
UUS, se (I eon ciencia uÍlo es fi lilllpa ? Que importa, que o ministro seja limpo de mãos,
senão é limpo de respeito? A maior peilll de todas é o respeito.

Se puzer cm qncstiloqualtem perdido mai couscienei,), condemnado mais 1I1mas,
'e o r"peit!) se o diuheil'o.eu eml're di era,que.o rrs, eilo, Por duas razões: primeira;
porque IIS lrnlllç.õe do rC'peilo são nwis, e muior , que as do dinheiro, fio mais;
porqu' o dinhriro li pouco. e 03 re peilo: llIuitos, !são maiore ; porque em animos gene
1'0 os mais rdcil é de desprezar muito dinheiro. qn cortar por um pequeno re peito,
Seguuda, c principal; porque o que se fez P)l' respeito, tem muito mais dificullosa res
tiluiçilo. quc o que se fez por dillhciro. Nn injusti\'a. que se rez, Oll se vendeu por di
nheiro.(como o dinheiro é cousa,que, e I'ê e que se apallJu) o me mo dinheiro chama pel
escrupu lo, o mesmo dmhei ro iull'rcede pela rc.tituiçllO A luz do diamante dá-vos no
olhos. a cudea lirll por I'Ó-. o cl'utadnr lelubra-vo a conta, a lamina, c o qu-adl'o perc
Sl'ino (ainda que seja com figuras mudas) da brados á cOllscioDcia , mas no que so fez por
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anoos inteiros deleolos, e como que esquecidos, em se lhes formar o
processo, como vimos alguns desO"raçl1dos,sob as abobadas das prisões da
fortaleza do llarbalbo na Bahia, e célsa de c0rrecçào dll côrte.

A má administração da policia na cõrle,é a callsa primoruial dos abusos
que nelJa se ob ervão; e por esses abusos não !la muito lempo,que um dos

respeito, por amizadll, por dllpendllncia, (como estas apprehen õe siio cousas, que Sll n1l0
,,~, como s1l0 cousas que vos não árm1l0 a casa, uem sllpllodul'ão pelas paredes) não tem o
escrupulo Ulntos despertadorlls, qUll fação IlllDbrança ú alma.

Qua i II tou vara vos dizer, que se houverdes dll vender a alma, seja antes por di
nheiro, qUll por respllitos; porque ainda que o dinheiro se re litue poucas "llze,. os rllS
peitos nunca se restituem. Torne Pilatos. Entre"'ou Pilatos a Chri to, e Judo!'; lambem
o entregou: Pilatos: Trculidit eum 'Voluntati eonun. Judas: Quid 'lJultis milli dal'c, e
ego ewn 1J0bis traclam ? Conhllceu Pilato , e confessou a innocllneia ,dll Christo, II .1 udas
tambem a conheceu. e a confessou. Pilatos: Innocens ego sum á sanglLinejusli IIujus.
Judas: Peccavi traclens sangltillenL justum. Fez lUai~ a19uruu cousa Pilat s '! FllZ
mais ai "'uma cousa Juda ? Judas sim. Pilatos nao. Judas restituio o dinheiro lan
çando-o no templo. Pilatos niio fllZ restituição alguma, Pois porque causa re.>til.uc Judas.
e porqnll não restituc Pilatos '? Porque Juda entrcgou a Chri 'to por dinheiro, Pilatos
lllltregou-o por respeitos. As rcstiluições do dinheiro ,t1guma I'ez se fazenl, as dos re 
peilos nllnhuma, E e não dizei-o vós. Fazem-se lIesta córtllmuitas cousas por respeitos?
Não perguntei belll. Faz-se algumu Cc0usa nesta cOrt , que não seja por rO'peitos '! Ou
lIenhumn,ou muilo poucas. E hlllllguem na vida ou na morte, que faça rll tltuiçiio disto,
que fez por rll peitos? Nem o Vllmos. nem o ollvimo , Pois corno se cOllfessão disto os que
o fazem, ou como os ahsolvem os que os confessão?

Quomodo? Porque modo, ou porque modos? Somo enlrados no lab)'l'Íntho mais in
trincado das consciellcins, qUll fio os modos, as traças,as arte, a inl'encões de negociar,
dll enlreter, de ensinuar, de pllrsuadir, de llllgar, dll annulrll', de provlIr, de desl'illr, de
encontrar, de preferir, de prevalecer, finall11eute de cOllseguil' pam si, ou alcançar para
outrem tudo quanto deixamos dito, Para eu me admirar, e no' as ombr,lrmos lodos do
artificio, e subtileza do engenho. ou do en"aIlO, com que e'le modos se lião, COI11 4uo
estes tearos se llrmüo, com que estes enredos se tranlllo, com que estas uegociações se
tecem, não nos serão neeessarias as teias de ~enelope, lIem as l'abulas de,Ariadnll, Jlorque
nas historias sagr'l,das lomos uma tal tecedeira, que na casa de um pastor lIonl'lldo nos
mostrúra quanto disto Sll lece ua CÔrte mais cOrte do muudo. O maior Illor,yado, que
houl'e no mundo, foi o de Jacob, cm que succedeu Chrislo: Regcnabit in domo Jacob,
Sobre este morflado pleitearão desde o V6ulrc da mãi os irmão; Jarob, e ESllll. Jacob
foi o que "1lI reu a dllmanda. Jacob o que lllvou a benção, Jacob o qUll ficou com o mor
gado. Pois se ~ morçado por lei da natureza se dove ao ,Pr!mogenito, e E ati na ceu pri
meiro como 1'01 po Ivel que IJI'llvalecesse Jacob sem dll'elto, Ja 'ob sem talento. Jacob
sem s~rviços, Jacob !'cm favor? Porque ludo islo póde a traça, a arte, a ínanha, o en"ano,
o onrlldo, a negociação.

Parece-vos graQdll sem raz1l0 c la? Tendes muita razão. Ma' llsla tragedill, que uma
vez se ensaiou em Dllbron, quanla vezes e representa nrl uossa côrte? Quanlas vczes (0111

nomes suppostos, com mllredmenlos fingidos. II COIII abonações l'al'ificadlls se ronbao os
prllmios ao beollmerito.e triumpha com elles o indigno? Quantas vezes reude mais a Jacob
a sua Rebecca, que a Esaú o eu arco? Ouautas I'ezes ulcauç:1 rllai Jacob com u luvas
calçadas, que "Esaú com as armlls nas mãos? Se no orio da paz se medru mais, que nos
trabalhos da guerra, quem não ha de trocar os óos da campanha pela sombra de'las
paredes? . D'd " '" .,. D'dNão o ox.pel'lmenlOu assl:u aVI, e mais Sllrl'lU a unI rei InJuSlo, e Inllnlgo. aVI
servio em palacio, e sel'vio na goerra : em plllacio conl ü arpa, IIU guerra com a fundil.
E oode lhe foi melhor? Em palllcio medrou tao pouco, que da arpa tomou ao clljlldo: 1111
guerra montou taoto, que da funda suhio fi CorOa. Se ~e I'isse, que Dllvid crescia mnis á
sombra uas paredes do palaeio, que COOl o sol da campanha, Sll se visse, que medrllva
mais Jisoogcondo as orelhas com a arpa, qUll dçfendendo, e 110nl'l"ldo o rei com a fuoda,
se se "is e, que mcr~cia mllis galanteando a l\lichol, que servindo n Sau\, não c
ria uma grande injustiça, e um cscanda lo mais qUll gra nde? Pois isto li o que padecem os
EillÚS nas prefcreucias dos Jacobs. E que Esaú fique privudo do seu morgado para sem-
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mais intelligentes juriscoDsullos desta cidade,o ilIustrado Dr, Antonio Fer
reira Vianna,chamou a juizo o chefe do policia da capital do imperiO,para
obrigar a policia a cumprir com os preceitos <.la lei, e não aos seus capri
chos, Se percorrermos ns ruas durllnte a noite, niio se encontrará uma
patrulha cumprindo o seu dever; o no entanto LI guarda nacional de re-

pre. e que nem Rebecoa, que lho lira, nem Jacob, que lho possue, nem Isac, que lho con
enle, l'uçiío escrupulo de te cu o? Doutores hn, que condemnüo tudo i to, e outros ha,

que o e cusfio. Eu ullo escuso, nem roudemno, admiro-me com as lurbus : Et admirat
6t SlInt lurbCl',

Quantia? EslU é a ullimo circum lanria do no o exame. E quando acabaria eu, se hou
"era úese"uiralé o eabo e le quando? Quando fazem os ministros o quefuzem? E quan
úo fazem o que dcvem fazer? Quando re pondcm? Quando dilferem? Quundo despaehiío 1
Quundo ouvem? Oue atê pura umu audielleia sõo neeessurios muilos quandos. Se fazer-se
hoj o que se p'Jd ra fozer hontem, se se fazer-se amanhií oque se devera fazer hoje, é ma
leria em um reino de lantos escrupulos, e de darnnos muilas rOles irremediaveis, aquelles
((uando lfio dilalado::, aquelles quundo wo desuLLendidos, aquelles quandos lão eternos
quanto devem inquietar II eonsciencia de quellltiver consciencia ?

Antigamente na republica Hebrea (e em muitas outras) o tribunaes, e os mini tros e'
laviio Ü' portas das cidades. 1\ll1s qne I'não tiverào aquelles legi Iodares para situarem
esle luaar uos tribunaes, e para pOrem Il porlas das cidades o seus mini lros? VlI,rias I'll
zõesaponlüo os hisloriadores, e politicos; mas a principal, em que lodos convem, el'O a
brevidade do despacho. Vinha o lal'rador. I'inha o soldado, vinha o estrangeiro com sua
demonda. com ua prelen~iío, com o eu rcquerimenlo, e sem entrar na cidade vollaya
re pondid no mesmo diu pura sua ca a. De sorle que eslal'iío liío promptos aquelIes mi
nislro., que n m ainda úentro na cidade eslaviío, para que os requerente. n!io lives em o
tr/lbalho,nem d peza.nem a c1ilaçno deentnlrcm denlro, Nno sob ião os requereules u dif
ferença daquella éra á no sa,para que se niío Ill'timellllllai', Antigamenle e w: vão os minis
tro ils portas da: cidades.ugora e 1.:.10 a cidades as porlas dos ministro : tanto coche,lauta
liteira, tanlo 'oval lo. (que os de pc n1l0 fazem ronto, nem delles se faz cont.u.) As portas,
os paleos, a ruas rebentando de genle. e o mini tI'O enealllado, sem e aber, e e tá eru
casu, ou se o ha no mnndo, sendo neressaria muila valia só pnra alcançar de um criado
:1 revelnçiío deste myst rio.

n balem,onlro nno se alrerem a bnler, todos a esperar, e lodos a ilesesperar : sahe
finalmenle o mini tI'O quatro horas depois do sol, apparecc, e d apparece de corrida:
olhúo os requerenle para o e,',o, e un para os ontros : aparla· e de consolada a cidade,
que e pera'a junta. E qUillldo hal'erá outro quando? E que virão, e obrem com e ta
inhnmanidade homens, que se eonfes ão, quando procedil1 c'om tanta raziío homens sem
fé, nem Sacram 'nto ? Âquelle minislros, ainda qnllndo de paeh,lvüo malas seus reque
renle,. fll7.Íiío-lhe tres mereôs : poupavão-Ihes o tempo, poupal'iío-Ihes o dinheiro. poupa
I'no.lhes a passada. Os nossos minÍ'lros, ainda quando \'0 cle par,hiio bem, fazem-vos
os mesmo trcs damnos: o do dinheiro, porque o gastais, o do tempo. porque o perdeis,
os das passadas. porque a. multiplicais. E o.las p:lssallas, e ele tompo, e este dillheiro
quem o ha de restiluir? Quem ha cle resliluir o dinheiro ii quem gasla o dinheiro, que
niío lemo Quem ha de restitui r /IS passadas a quem dá ;)s passadas, que n!ío póde? Quem
ha de restitnir o tempo u quem perde o lempo, qu havia mislor? Oh tempo liio precioso,
e liío perdido!

Dilata o julgador oilo mezes a dernandu. que se podl\ra concluir em oilo dias. Dilata o
ministro oilo nnnos o requerimento, que se pndérn acabar cm oito horas. E o an"ue do
soldado, n lagrill1as do ol'(lhüo, a pobreza da I'iuva, 11 uffiicÇiíO, u confusão,a de esperação
de lantos rniseraveis? As dilações. IIS StlSpellSÕe', as irresoluções,o hoje, o amauh!í, o Outl'O
dia, o nunca dos "OSSOS quando' '/ Dir-rll~-heis, que Mo ha eOIll que despachar, e com que
premiar a lanlo . Por ~s:a es('usa se e perava. Primeiramenle elles dizem, quc ha para
quem qdereis, e uão ha para quem nno ~u~reis. Eu não diao isso; porque \> niio ereio;
mas se n:io ha eom que: pOl'que lhe uão dizeiS, que niío ha? Porque o lrazei enaanado?
Porque os trazei consumidos. e eonsumindo-. e? Fslu pergunta não lem resposla ; por
que ainda que pareça meio de não descons.olar os prelendentes, muito mais os de con
sola II dilação, e a susprn uo. do que os haVia cio descon"Solar o desengano.

Tres horas requereu Chrislo no Horto. Esl.ando nu maior affiicção do seu requerimento
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serva contribuindo mensalmente com certa qUllntia, para as rondas noc
turnas, imposto arbitraria (que pag~o os medicas, advocrados c outros)
não prescriptos na lei, não ba segurAnça pp so,,!. Iuitas vezes por cousos
insignificantes prende-se a um individuo só para e dar dinlteit'() ao agente
da policia,e ao carcerei 1'0. Oquecra unicamente digno de uma Ildmoe [lição
dá origem a incommodos e de peza ,qne se torno pelo e randalo,altamento
reprebensivo, e desmorAlisa a autoridade. Pnrn e reprimirem os; crime
convinha,que a policia tivesse um bom recrutamento com penas SBveraS,e
nas quaes os malandrins,encontrando o castigo ou correcção pro(1cua,pro
curassenf o trahalho,e não desejassem voltar as prisões duas, e tres vezes
no mez, como ordinariamente acontece.

P"ra este elIeito convinha qllo a policin fos e bom paaa, á abriaar os
seus agentes dos actos criminosos. Fossem esc Ibida pe son do 1'0 0

nhecida probic1ade,e afiançadas, e não fiaura irrisorias qu.e por lia mi
seria são caricaturados na S6mana lllustrada, o outras publicnções do
fazer rir.

Pretendêu a policia da capital do imperio,fazer um registro das mulhe
res publicas,e Jeu-se ordens nos officia 's de ju tiça,pcdestl'es,á que suhis
som pelas casas á descriminai-as, segunrlo a f(lma, e que llS conduzissem
ao tribunal da policia, e foi talo esculldalo, que se praticoll,quo os che
fes de familias honestas armarão-se cm suas casa ,parn ropellir o insulto,
quando lhes batessem á porta; e ll. nüo ter sido uspensa á ordem do chefe
de policia, muitas desordens sem duvitla terião havid ,pelo mario uescon
certado de semelhante arrolnmento. A desmor1tlisaçtio de enlão pora rá,
recrudeceu, á ponto, que mesmo na runs de maior trlln ito, as mlllheres
perdidas commeltem sem a menor rc orva 05 mais oscnndalosos nctos re.
provados pelo pudor,com os homens dll sua laia,quer 1111· janellas, o quer
nas portas da rUB,e pelo que indianado alguns chefes de f1tmilias,colligárão,
á fim de obstarem as scenas de torpezas que vi~o,o fizerão á policia um nó

desceu um anjo do Céo a conforta-lo : Appan~it illi Angelo de crelo con{ortans emll. E
em que consistio o conforto, so a reposla foi, que J)cbe se o calix, contra o que Chri 1.0
pcdia? Nisso mesmo cslevo o conforlo i porqu ainda que lho não rospondorllo com o
despacbo, responderão-lhe com o desengnno. Vêde quanlo melhol' é de cngllnllr ao ho
mens, que dilal.ll-Io , e suspende·los. A dilação, e a su pensão para Chri to cra agonia.
O dt'sengaoo foi aleuto. A dilação som despacho são dous 01(\105, o desengano, Orll diliJçãO
é um mal tCll1fl rado com llm bem; porque >e me não dai o qne pc'co, ao menos livrais
me do que padeço. Livrais-me da suspensüo, livrais-me do cuidado, livnlis-mc do cn
gano, livrais,mo da au encia da minha cnsn, livr<lis·nlC lia côrte, o dos despI'za della. li
vrai -l\1e do nome, e das indignidades de requerentes, livrais-me do vos o tribunill, li
vrai -me das vossas escadas, livrais-mo dos vossos criados, ewrJm IiVl'ai-me de vós o Ó
pouco? ,

PoiS se com um de engano dado a tempo os homons fiCilo meoos queixo. os, o govemo
mais repulado, o I'ei mais amado, o o reino 11111 i bem servido; porque se ha do entreter,
llorquo e ha de dilalar, porquo se niio hll de de enganar o pobre prctendente, quc lanLQ
mais o empobrcceis, quanto mais o dilatais? Se núo ha cHbedal de fazemln paro o des
pacho, não haverá um nfio de tres letras pHl'a o dosengano? Será melhor, quo olle se de
sengane depois de perdido? E que eja o \'os o engano a causa do se perder? Querei que
so cuide, que o su lentais na falsa espemOl;a, porque siio mais rendoso. os fjUe esporão
que o desengaoados? Se lhe nfio podeis dar o que lhe negais, quem lhe ha de restituiro,
que lhe perdeis? Oh restituições! Oh conseiencias! Oh almas! Oh exumes! Oh conrJssõlIi !
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abaixo assignados,expondo áautoridade,o que diariamente presenciavão, e
quando esperaviio vêr 1.1 moral publica restabelecida, pela correcç110, ou
admoestação, eis que suo elles chamados 00 tribunol da policia perante a
chusma de rllmeira ,e vagabundos que alli se achaviio, e são clenunciados
a es es, os seus proprios aceusadores ! ! !

E te facto nos foi referido por um dos signalarios, e tiio indignado cou
Iro a poliria nos contou,que nos di e,estar arrependido por ter contrahido
lantos inimigos, dennnciando faclos a I1ma policia,qlle alimenta a clesmo
ralisaçiio sociul.

O meio do cooter o homem na carreira dos vicias o dos crimes 6 dis
pôr-lho o corAção, e chamal-o ao cumprimcnto elos seus cleveres,por meio
lo religião lo EvanacllJo, do temor dos leis (1) inspirando-lhe com a edu

cação,o l1mor ao trabalho,os sentimenlos do pudôr,e os bons exemplos.
A reliaião entre nós,nuo favare e ti moral publica; é Gm meio de vida

para algulls,qllC jlllgão lucrar com a creduliclado publir.a. Deos Omnipo
tente, quer a prec , quer a oração, e o reconhecimelllo, e não quer pro
ci ões, o nem [esta, onde se dispendo um luxo anli-christão, o qual em
lugur d cdiOcar os homens, orvem ele diverlimento, li uns, e a outros de
meio de vicia. E' 1.10 mini lros da igrcj,l,(lue devião partir os bons exemplos
de 11101'/11, n50 hu mllilo tempo vimos uma corresponc1encia orucial.entre
o presidente do on elho de ministros,o venerando marquez de Olinda, e
o Rev. bispo conde capeltão-mór,na qual o illu Irado ministro do i~perio,

c tralllw n frtllJde do t:abido da cope/lu imperial, mandado receber como
de vivos, o. orc1@IlAdus elos que já c tal'/io nu elefllieluele.

O temor das leis não exi le entre nós, porque ninguem acredita uellas,
pois se fllzem em um c1ia,e .ão revogHdas em outro, e por isso o povo está
per nadido,qlle as lei silo feitas com precipilacão, e qne saem do poder
já 'om o cnnho da injustiça.

O proprio governo n50 respeita os setls rlccretos : o diluvio de regl11a
m ntos copiados du legislação franccza, ordiooriamente por um o ficiul de
secretaria, traz ludo cm lima aoarehia : ,IS reparti~ões tomão-se arbilra
rias,e a ('speranca de que não ha disposições eglllamentares que não pos
são ser lar idas, Ilugmenliio o rigor elos empregados, com seusivel e
gl'lIve detrimenlo do povo.

A ec1ncilção é nléí, porque a familia cercada ele e cravos, on de pes
simos criados, vivo em urna escola de il'Dmoralidades: e o governo supremo
do Estadu,que s cuida em allgmentar os meios governativos! élblllldonou
a odllc/1ção puolica, reservando para si uma pArte delta, que augmenla a
milicia dos seus empregados, em modo a mOl1opoli_nr o ensino da moci·
dade, tamanllo lo elas as escolas ofGciaes como já dissel110

-------------- ----- _.- ------ -- -----'-----

(1) Disse ~lonlcsCfuicu, fallando dos lloll1anos,q ue nada ba luo podero o, como lInla
repuhlica, one!r Sl' o\)servüo as Iris, não por tcmor, mas por paixão, assilll como forão
Roma e Lacee! monia, porque nt'Sle caso ajunta-se a [lI'lHlencla e a salletlorifl de qllal
fluel' bom governo a lhe dar loda a força que é possivel cm proveito ria sociedade.
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Isto vai de accordo com o sequestro, que o governo faz nM liberdades
publioas, porque ningucm póde ensinar sem previo exame, excepto
aquelle, que o "'overn dispensa; ninguem poderá ser condecorado sem
certas formalidades, exceptu aquelle, que o governo quizer ; nellbum juiz
poder.á ser 'emovido de uma para outra comarca,excepto aquelle, que o
~overoo quizer. A. lei do orçamento é fixada em tanto, excepto se o go
verno precisar de dinheiro para dispcrdiçar.

A. instrucção que deveria ser livre, e tá 1110nopolisada, e o melhodo de
oDsin[) fldoplotrlt1 pelo governo,é lfio incollvenieute, que os mancebo saem
das cicolas publicas, sem aproveitamento sell ivel; senúo o pl'oprio
aOVerl1O a causa primordial do descredito destes estabelecimento ,como já
disse' l)S (1).

En' uma Cllpitill como a cidade do Rio de Janeiro,onde é fncil acuar-se
trabalho, a melidicidade cresce, e se fossem íllvallidos os melluigos,qtl6
vexãc o poro, naUs diriamo., porém são homells possantes entregue li

manC1.eice; e Cl'mo ac;lJão facil os meios de oilterem dinheiro, saem ii

(1.) ,\ inslrucção que a mociclacla hehe nos col~e;do~ particulares, (I srlll duvida pre
ferivel 1 que sr prpslil om"ialmenlr; ~ isLo é applieal'rl 1;11)11) ao sexo reminino,com ao
mascul·no. A educação d\l.~ meninos enLrrgllcs aos l:lIiclados da' irl1lils el' caridade,uno
tem piovado b"I1l, jlorqu,· além elo fanatismo r~ligio:o, a illlpren. a p'!riodil:a tl'llI (1<-
J1unciado faclos (111" dI'. ailonão a moral dessas senhoras,que se encarre~úo cla cuucaçilo
de fuLl'ras milis de famílias.

Feliznll'nLe lemos colle~ios parLiculélr~s qnr nada deixão a desejar, como o ele . S.
da rj".fade,dirigiclopela Sra. n. Joaquina I\o'a Braga Currã'l,e ouLros t1on(!e lcm ahido
perreililmente educadu , mcnina.. , qne hoje são rxcell 'nLes l1Iiiis ele ramilia~. Em lodos
os jlilizc' as il'l11ã~ (1' caridad. são d stinarl.ls lInicalllrnte para os serl'iços dos ho~pi·

laes, nlesmo na Tlll'(I'lia, e cm nenhum pal'a a edllcilçâo da mocirladf! !
Os collegios ~Iarillho, VicLorio, SanLo Alltonio, e o "sLabclel:ido no palado do Exm.

Ui 'po no 1 io Crlmprido, . ão lllui conceiLuarlos, e os Sl'1I5 direcLore~ empenhão-~e,para

que os. ells alllmuo~ não de'<lllintão a confiança (['II' gozno. COtlll) núo sllo omciaes
estes e tabc!ecimClllos d.: edn.;a';ão liLleraria. a modcla(te af"'ov(!iLa ; c o meSmo aC'on
Lecerá lOS e. LabelecilllenLos do l)lll'Crnl) ?

'os L,~lllpOS I: loniil!'s, no lliu de .I~\neiro lnl'ião trrs selllinarios; t" dr .' .•1oaqllim,
tI 'stinarlo para a edllcaçii'l do; nH:llíltrls pobre.>; 2° da Lapa do [I'·.Lcrro ,3° rie :. Jo é,
além dos qne rxi. Li~o no mosleiro de :i. BenLo e eonvenlo de. anLo I\nLonio.

Em todos esLes seminarios indusi I'e as anlas p~Ra~ pelo goverllo, se cnsinl\ viiI) eu tão
com pLl'reiçüo as lI1alPrias phylosopllicas e liurral ia~, e doudl' ~altirilo os famo o. ora·
dorrs que possuimos, r que alllllirarilo por eXCt<de-llJs,aos qlle lll;Ol1lpallharão a ramilia
real para () Brasil, os iusignes ph~dosophos, poelas, granl!l's mestre~ de lalinidade, e
poetas laLinos, iSlO lanto n l\io de .1iinrirn, ';01110 na Baltia, I'ernamhu~o, ~li1rallilllo,

Pará, 1\1i a., dC" como osnodal'alllos,~antil r,eocarlia~, Sall1paios, .,ão Carlos, Concei
ção Velloso, LadO cle Cltri:Lo, Povoas, os Baslos Emy::;dios, S. Tltomé. lo'erllaudos,
l\lonLc .\1 erne, FI'. ~lanol'l do 101ltr. Carmello, os padre~ Caldas, os .Iannal'io~ Corte7.,
JOãO Percira, o~ I';znrros,os Llliz GOllça!l'cs, o' .leslliLüs Allt nio Vil'ira, os Anchietas,
os Duartes Fidal"o',os '\rSl~nio ,o. Ualllilsios os ~kl·cc7.,OS (JoerillOs Gomes,os Caneca',
os .;omnaldos, o~ Cardosos de M:oracs, que lr~\'e a bonra ele Ler por LradllcLor do seu
famoso Canto de Td]Jolc, o cl.signc BocagE',os Sa:llil Bila f)llrõcs,o. lI~silios da Gama
os Gllalberlos, os Pedras Branca, Os All'arengas. os Clauclios i\Janoel da CosLa, os .Ia
boaLõe ,os 5. Leopoldos,os Monles e Silras, os CaYl'li~,e oulros muitos ralllosos varões,
que se formarão nesses seminariOs e e colas,que não erno omciaes.
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p~~ir,e muilas vezes insultão, se lhes não dão a esmo~a. Homens, que po
dUlO eslar roteando os campos,ou empregados ua mannha,esoJolão desem
baraçadamente. Essa quantidade de Africanos livres, amontoados na ca
pital do imperio, que grandes serviços podião prestar na lavoura, conso
mem e nada produzem.

A melloridade,até agora, não tem merecido a aLtençâo do governo: é
entre nós um titul,o para que os meninos ,pos ào fazar nas ruas publicas,
toda a casta de diabruras; cspantão os anlmaes dos carros, atirâo pedras
para deulro das 'arr?ageos,quebrão as arvorcs dos logl'adouros publicos,
so1Lão ptllavl'us oITellslvas a moral, abrem a lornsiras das bicas..Q..ublica s.
rebentão as caixas urbanas, as vidraças das ca aS,e do. lampeões,"e assir-: .-:i
c a mociJaue alJandonada, não encontrando repres ào nos seus delírios,~"
converter-se-ha em ctlpOeirBs, jogadores de profJssão,crriladol'es de plilléas,
ladrões de cal'teiras,deson.leiros,assassinos,os quaes 0111 outras condições,
serião homells de bem,e bons cidadão. Entre 'ues aos vicios comovemos,
em outro paiz,hem policiado, serião victimas da galés c do patibulo.

O puuor,que é a fonte de muitos ben" cm pouca faces apparece, por
que a maior parte dos bomells querem enriquecer spm trabnlllO, e sem a
escolha dos meios: qua i todos querem honras,e dinheiro, embora em
preguem a bi\ixl'za; e pura conseguirem lUclO, niio se Ibe dá de fazerem
o acriGcio da ua conscll'llLia,e dos sentimenlo nobres uo lJomem.

Em um paiz de pedincbões, como o nosso, o gOI'orno constÍLu,;ioual
nunca poderá ser uma realidaue. O deputado,qlle durante a sessão nfio
obteve um emprego para si,ou para os ellS clientes, ou que sendo já em
precraclo,ntio m Iborou de conui~ão,o e é altQ funccionario não aecumula
l'mpregos,ameaça ao croverno na sc são viodourn.

A corrupção uas cllamadas allBs regiões gOI'emümeolaes,eom excepções
felizes é tal, que mesnlO no senado bl'asileiro,foi um estadista obrirado a
fazer o seu inventario em vida, e explicar ainda,que debalde,a~ fomes dll
sua grande riqu za, e por isso muilOs subalternos lenunciados pela im
pr nsa diaria,como dela\lidauores,l~ào lremem diante da opinião bubliea;
O que prova é, que ü 1110rnl a mais brm demonstrada póde COllVCI1Cer a
poucos espiritos pensadorcs,porém II/io influirá. no espirilo de lodo ( povo
senão qlluutlo olla tivel' recebid') a snncção cln nutoridade suprema, mór
mellte entre nós cnjo povo doeil, morigerado, obediente é aquillo que o
governo quer qúc elle seja. . . .._

COIlI semelbante inuole do povo BrasJlell'o, tona a aJmlOlstra~ao 'nOra
lisatln póde em cu lo alcrulll ebam!ll' os cidadãos,ilo seus de\'f3re ,e ando
coracrem ao merito, tiOS lnlento ,reformul' os eo tumes, e I ar \550 bl. dous
mod~s de O'overnar; um que faz npello aos bOIl inslincto", as II')bres
tenuenciu'i ~Io bomem; e oulro que ntrelCm os u'lios, e recorre a; más
paixões, é bem facil Lle suber~se qual dosles dous m~lh(ldos de dil gir a
sociedade brasileira lem escolhldo °governo do Era".

TuJo se racente do estado de corrupção á que lemos chegüu , e
illustrado e bem intencionado monarcha o Sr. D. Pedro II, com o:' seus
proprios ~lhos teslemunhou, as miserias adminislrativas, quando vio
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a nação querer repcllir uma afroula, que era engauado. Vio, porque
o véo rasgou-se, a Ilação correndo para a sua ruina, via almiranles sem es
qUlldra; Inarecb nes sem oxerciLo: fortificações arruinadas, sem arLilharia,
sem armamentos; arsenaes sem munições de gucrra; a naçno L1esarmada,
sem finançus, sem jusLiça, em administração, e em vez de Ludo isso,muita
corrupção,e muiLa ladroeira. Para chegurmosa esLe lamentavel c Lado não
precisava-mos ter,como dizem que temos,e lI1ui poucos conhocemos,tantos
etãoillustrndos eSLadisLa . Será poi umíl fortuna, e por venLura o slldnrio
que oconOicto inglezfez surgir,anLe os olhos Lia naçfio,convencer 00 impe
rador qne deve elle governar com u lei na mão,porque tem alémdeum bom
excellente coração muita illustraçfio. O' acLos partid do manar ba,e sella
dos pelajostiçu,e pela sabedoria são scmpre bem recebidos pelo povo. Até
hoje a onica Larefa,que temos visto imcumbir-se o goveruo, sobre a admi
nistração é a de nomear e remover juizes municiplles e de direiLo ; pre
henclJer 05 lugares vagos das relaçães,sem so lhe imporLar com LI baixa jus
liça ondc se Jüo escandalos inaudiLos, o consLiLuir-se °Oagelo dll huma
nidade' nomear agentes diplomatico' na E.HOpJ pura cm vez Ue perma
necerem em seus lugurus, pa-sarem o Lempo em Pariz, quando convinha,
que se nomeassem bomen-, qlle pela sua illllsLraçüo, e talenlo, repre"cn
lem dignamente o paiz m's-es lugares; d' r poslos a Lodo o mundo,
para crear afl'eições, e quan,lo a imprensa proOiga a c rrupção, °
meio Je que se lança mão, é faze-Ia calar com ouro da naçüo,ou com os
empenhos. Se os homens honestos podessem penetrar nos gabinote de
cOlltabilidade, e tirar as vorbas reaes de que se dispendeu, por ordem do
governo,confrontar com as que vemos impressas nos relnlurios dos mi
nistros conbecerião,que se mente a Deo ,a Ilação,e 00 illu -LraLio mon'Jrcha.

Mallda-se pagar cincocnla mil?'éis no tbesouro Daciol1ul, pela encader
nação dD duas folllinhasvulgores,no posso que se mandou vender Jl ln qunn
lia de cem mil ?'éis,°orO'iÍo da igreja dos Je uiLas, a irmand' de do Senhor
uo BomfllTI. E s J precioso mon umenlo :Jos lempos pri ln ili vos dos Je uiLas,
e amado com o emblemas do mtll'Lj'l'io de .Tesus-Cbristo, pura o qual não
haveria dinheiro bastanLe por pcrLcncl'r O historia, em lugar de ser po Lo
no cnpella irnperinl, ou no mosêo nacional, foi vendido por cem mil 1"éis
á particulare , que por economia o comprorão, e quo o valor que lhe hüo
de dar é o de um orgão bllrLllo, e em seO'unda mão! !

O miuisLerio da guerra consome uma verba fabulosa,e lião lemos metade
dag forças votadas pelo pOllor \egislati\' , para a defeza da naçlio, cm
_quanto q1le os promoçõe dos gelleraes, se fazem constantemenle,eolDo
se tivc'semos um granue exerci Lo. No enLanlo, para se enlrcler a esses
offlciae generaes, mandão inspeccionar tropas no norte, sem as baver,
corn Onerosos gratificações, nOl1leião-se comll1issões de generlles,pal'a ins
peccionar o gradil Jo Passeio publico! ! !

Hecebemos Jas mãos dos porLuguezes excellenles forLalezas, bem ar~

modas e convenientes a repellir o arLillJaria inimigo, porque os porlU
guezes na arle da goorra,e5Lavão fi por da scicncia do lempo, o o governo
brasileiro não só deixou arruina-Ias, como se desprevinio de ludo, mar~
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cando-se annualmente grno'lrs OOlmas do luesouro publico, para as des
pesas da guernJ. O dinbeil u do Estado consome-se,e é vergonhoso dizer-se
() morlo em qtle é gaslo, Temos tido!l cnriosidaue do inuagar minucio
Sillllelllc de pessol\s de mllilo crilflrio, a orirrem de eerlO:i individuos, dos
Sl:lUS leres,l) lHivcrcs illlles,dllrol te c uepoi das varins cOllllTlissões ofUciae ,
o a maneirll l'orno vim'5o a fnrluni\S exi t 'lIles, c lllmentámos o desfarca,
a sem vergonha com que ,l:' vive, sem se Icm!>r(lrem, quc os homens pu
hlicos não p 'rlellcem á fnmilia, C nem no eSlreito rirculo de alguns afIei
çoados, e sim ao jllizo severo da bi. taria, que os jl1l a 8l'ií com galardão, ou
com despreso, Entre nós a politica é um meio ue vida, é um o[ficio,e não
o desenvolvimenlo de idéas, de ronças s ciae : o rnedjeo que pouco tra
balha; o 1Jnc1torel, qlle nuO tem liente~; o péH\re qllo nfio tem um bene
ficio; o negocinolP. que' 1\1\(.'1' n'prr:ulnr rOll1 iI raZI!nJil publica, ou quer
cmprezél e pwvilcgio paru o. venJerjO indi\'idllo<']lIe não lem meiosde "ida
alista-se nll ampla o[fj 'ina da politi a, por I'r certeZt\ de ar empregado,e em
pOIlCO, telllpo S 1'(\1 feliz, 'oz,lr II, c01\ ideri\~úo social,e fazer forluna. Ao
tÍ a ill11ente uma cadeira lia reprnSenl(ll;à Ililciooal,era um lugar de honra,e
o pov/) olltavil paro 11I11 II 'plI[ado, '(11110 ptll'ü 1IIlllJcnen1('riIOcidadão, que o
l'l pr('5('1I10\,11 tomando subrt, sin inlcrpssc gl'ral,pnrqllc sabia que as cama
rns linllão illdt'Ill'lldt'11CiH,c [or.H Illor,d,á fazrr ullllllei de rcsponsabilid-ade
contra ministro. ,I' Itojn enrnrn,pal'u 11m c10puludo,como para um instru
III Ilto do 10Jer eXl'tlJlivo.

AlIli"an ('lile . ('olhii' (I-.U os II III uns, para 0$ GOl)rtrcsSOs da nação, e
1l0j", qUidlj1lcr indi,'idun s" .uppü cflm dirt'ito, ii II mil cnueira no parla
menlo Ilal'ilJlI:l\; porquo abe que :'al1nndu milito: e SI' inculcando estar
IIi! eirelllllSlüll('iib do rHrn~gnr unlil pil~I(l, póde rozpr ludo o que quizer

alé lIcrili\:ür a na~:~(),(;1I1110 1\0, 1('111 il('OIlII'riclo.

! -('lO é ~ó dos c;lJrpos Ic'gi lali\'os qllu :,() dCVOl1I escolllcr os ministros:
na diU'erclIll's ela: e' (la .orieJalle exi:tulIl 1101I1011 com babilitaçõcs pre
ri a (l diri"(irclll O nl'gocios publlc:n .

Todo OI11l1l1do 'ahe qUI m foí Llliz XI V dp, Fl'llnçu, e luaI fi sua vida
de UI'\'l1'. idõcs,.porénl os ell: minislro rOl'ilo tne , Illórmente MazariDo,e
LOU\I(I'., que a gr;llidàll 1I1ll'illllal rez mure"r o st:('uln do sell reinado,como
IlIlIa épuca sillgulilr no ui 'ndürio do tempos. Todos subem, quem foi
D. José de Porlugal, poróm I )(Ios \'cconhflccl11, qu ' sem o marquez de
Pombul, [) seu reinado seria de c:llélmitlar!r c cleccp~i5 ,e o seu nome
pas aria lia historia IlllicilllIPIlII',c0ll10 o de 11m nwdiocr rei de Porlugal.

Dir-llo5-b~o que o tempo nilo SilO o: mesmo. Elllbol'i1 uindole dos sys
temils sOI'i" ':,não stojão a 111e511111, c houvesse moralidauc,c as leis fossem
cOllrecciunac1as,c mo nos lcnlllOS pa suuÇls, ' cxúculaJils com a (orça do seu
cspil'ito,ningllcm s qllci. arin,pela SII(l CXlJC:llÇ~O, n tndo caü1inbaria bem.

I~m lo la a parle" alil! cnlaçilo (' a hilbilação do PO\o. são os objectos
dl1 mais palpilanle solicitude dI) govoruo,e da Illllllieij'uliuade, ti !lI) Brasil,
nem nm, e nem outro ail1l1a mereccu seria; allcnções Opão Dão se pe-a,
comprando o padeiro a peso a farinhas, pilru consumo.; a carne e todos
os mais generos consome o povo á caprichos dos célruiceiros. As medidas
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de liquidos,ou solidos,são diITerentes em toda a parte do Brasil, em modo
que um alqueire em Pel'l1ambuco,col'1'espollcle a dous e meio na capital do
imperio ; un a canutla de vinho na Bohia e Pernambuco, são oilo ou nOl'e
gal'l'afas, emquanto que no Hio de Janeiro,são sómente quatro.

A habitação tem encarecido a tal ponto, que só a necessidade obrigaria
á pagar-se tào caro O tcclo, que nus cobre. Para Ilaua disso se alba, por
que °bem eslar cio povo, e os ~eus commodos, não tem volor real. As cu
maras se abrem, c se fechào,e nellas cm geral,só se cuida de polilica,c in
teresses parlicu lares.

Se °governo do Brasil se empenhasse pelo bem-e lar da nação, e afos
tasse de si os mãos cidadiios, que pura lucrarem aduliio-no (1) a ponto de

(1) o padre Antonio Vieiro, deflue o adulador nestes termos:
Posto que a materia do amor dos inimigo seja tão prt~ada, e lão balida i o que deter

mino lratar sobre ella boje, (; uma queslão muito nova, e muito propria de te IUl;ar. Funda- e
toda sobre aquelle «Vó ) do no"so tex:lo : « Ego autem dICa vobis. »E a queslão, ou duvida (;
se debaixo deste vós se epteodem lambem a Alteza e a Mage lades? a pcs oa obcrnnas
são superiores a toda a lei, e por is o enl neces"ario examinar exatalllente atê oude se es
tende o preceito de Chri t , e resolver coru a graça do mesmo eohol" e sem lisonja de ne
nhum outro, se são obrigados tambem os reis a amar seus inimigos?

Primeiramenle parece, que não ão obri~ados. O" reis não são obrigados a amOl' os ami
I;OS: logo muito menos, e <:0111 muito maior razão não estaruo obrigados ii amar o inlmigus.
(Não falia dos Nero, nem dos Caligula_, e muilo ml;:uos dos 1I1'(Iallapalo i que emelhallle
mon tI'O da natureza humanaerãu tyranno cruelissillJo, e nllurei"lncllJ homeus). Porque
quero não tem amor para O amor como ha de ter amor para o odio'/ Nilo ha entru lodo os
coraçOe humanos, e entru todos os uslados do IIlunclo, nelll \'unlacles mais de :lmor;r\ci",
que as soberanas, nem cousa mais opposta ao amor, que a ~lage"tacJe; e pI rque razão, ~e
razão se póde chamar 'I Por duas: pela cJesigual(lade, e pela úbngaçào dos vaf 1105. O amor
reciproco, que por ouLJ"O nome se hama amizade. diz AristoL.. les, que u 11,1() púde hnvur,
senão entre iguaes, e COIUO entre os rei, e os \ assa 1105 lJa uma desigualdade l:io distanLe, corno
do inferior ao supremo, li luusma solprania, qne o r!'monta sobl\.l a igualdade, l) dcsobri"a
da correspondeocia i e porqu' amarem os vas alio ao rei é obrigação natural,!' t" li a se~ullcJa
isenção, ou regalia, qUI;: logrãn;]s ~lagestade.. para lhe' uão SUl' uece,,~ariJ alllar para ser
amados, nem aepois de er amado licarem obrigados a amar: como o amor do,; v.ls~lIos é
divida, np,m o reis fi ão obrigado li Jla~a, n'lJ1 05 va sallo lem acção pam a de ('jur, I)U
pedir. Daqui se seglle aquellll-grande dóI', por lhe não chamar iojo liça, de que linha mais
ventura com os rei o sel'vir, que o amar i porque os en-iças all;lllna I' z ôào premiados, o
amor nunca é correspondido: nüo ser ião as Mngcstades, luge tade. e se sugeit.1ss '111 sem
a amal". E porque? Pur outras dilas razõe' da sua parle: AllIar (: in ·li!1ur- e a vonlade pri
meiro, e depoi render-se: o render-se é eontra a potencia da ~Iag 'slade: ó inclinnr- t'
contra a soberania; por i"so disse bem quem lhe conhecia esla condição, ti ue neOl pôde ha er
1Ila"estade com amor, nem amor com Muge lade: « on ben convenillnt, llee 111 una sede
1110rantur maiestas, tamor) i e se os rei, coma d!zia, llem lImados e ineiinã.J a amar os
amilto • odiados, e aborrecidos, como e hão de sllgeilar a amar os inimigos?

Seja exemplo u rei tlo lTIlJlhor curaçã de quanlo tJlllpunh,irão ~ctJplro. Teve ])avid muito.,
e grandes illlmigos.lrrue não mm David Stj os não livera). E como os ama a'l Elle m~'~o o
diga: «Persequar IIIlmlCOS 011;:0., e conrprehentlam 1110 , e n fi eouv -L"lar, dllllCC delJClllnt:
confringam ilIos, nre: polerunl Stare, eadcnl subtu pedes meo . » A lllellS inimigos lmi de os
perseg'llIr alé os tamul' às mãos, nem hei d desistir] ou <.leseançar <llé O' de .faz!'!". ' con umir
de todo.. Eu Ihes,quebrarei o oq~ulho,e lhe lorcerelo pc coçu alô 05 nlcller debaixo dos pée.
E c C!ldsto m~nda, que não só fuçamo' bem ao§ inimigos, ma que oremos por cllc : « Et
orale pro persequ nlibu·.!. e calumnianlibus ~·~s. -" .ouvi .como os l!ucnmmcn.dava o mesmo
David a Deos em suu omçoe : ( Averle mala mlnllel: melS, e ln v nlale Llla dlsporde IlIos: )'
O mal, que me desejão Illeu iuimigos peço-vos, ellhor que o Convertai cOlltm elles, e que
pela mà onlade, que me lem, vós lhes ponhais as mãos, e a boa <vontade, de Iruindo-os, e
aniquilando-os; quo is"o quer dizer (( Dispercle.» Fa13lnwnte chegaclo ii hora da morltJ,
tempo, em que até os coraçôe mais duro, .não s~ perdoão a .eus inimigos. mas lhe. pedem
perdão. dua mandas do le"L,ll11eolo de DaVid forao deu;.a .. mUllo encalTe"ado u sou filho a
la mão, que de nenhum modo se esquecesse de mandar matar a Joab. e a Semer, por certos
aggravo". que IlJe linbão feito. E e desta maoeil'a amava a eus inimigo· um rei canonLado,
q IJ se levantava á meia noite a rezar o Psallerio, e debaixo da purpura ve tia eilicios, os que
não são tão santos, nem lão beatos, véde como guardaráõ o «( DiLJgile inimicos vesll'os, ) o
como tornarão Pai: si o «Dica vobis. » .
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fazer apparecer em toda parle, a corrupção, o Brasil estaria em estado de
não tomer de ninguem.

A l11(1 cristrntnr[l no Brasil, con1r[l 1\ qual se lanção nas gazetas diarias
tantas inveclivAs, e que (lchão echo nas C(lmarllS logislati\as, e nos relata
rias dos mini-tros, em neuhuma parle do mundo é mais ullrajada,do que
no Brasil; e será verdadeiramente II peita, o obomo, e a concussào,que. te
nhão corrom pido II todos os no os lribunacs? Será porque ella seja a peior
do mundo? Peior do que as da lIespanha, e llalia, ondo muitos juizes,estão

Isto ê o que se olferece pela primeira parte, e mai apparento, que solida, da nossa questão:
a segunda não ó defende, ma~ define. que tambem a Altezas e lI.ra~e tades, por mais aI las e
soblJrana . que ~ej;io, o entlJndem. e comprchendem debaixodaquelle cc vobi ,» e que todas
il;ualme,?te. c mo 0- outro. ~hri tã05, sem nenhqm.a ~xcepção. nem priYilegio o ti!~ .uje.ita
ao precello de hn lo. ~ obragada~ a amar seus 1Il101lg0S, e a lhe_ fazer bem: c( Dlhglte lOi
micos \-e lros, e benefacite his, C]ui odrruot vos. )

O fundamento rl stn obrigação e tá na primeira palavra do mesmo texto: « Eao autem dico
'·obi·. )) c( E"o» Eu. E quem C este Eu? Não é Platão, nem Lycurgo, nem Numa PompiJio
cuja leis comllldo, por s rem racionacs, a \'enerav~o, e obedecião todo os rei, que alçan~
ç;\rão o nome dI! justos. 1IIa é aquelle Eu, que di e a ~loy és: cc Eao sum, qui um.» Eu ou,
o que sou, o (jue só tem o sei' de i, e o deu a totla- as cou a~: aquelle Eu. que faz os reis e
lambem os desfl1z, quando elles nüo Jüzem o qllC devem: cc Per me Rel;es I'c:gnaul: » a'luelie
Eu, que lraz e rl'ipLo na orla ela opa roal: « lle:\: Regum, e Dominus Oominatium. » E e te
Eu: « Eno autem dico vohi. ?» Esl' Eu é o que diz a todo sem distincção.nem ex.cepção de
pc. ~oa .. ou di"nirlades : « Dili~ite inimico ye ll'o . »

Bem pr \lado e l<i, que o. rei l m obrigação ete amar a seus inimigos; mas esse inimigos
dos rei quacs são? A re po La não & faci!. antes tal. e de Uio mao go lo que se eu a der,
como devo, tambem pócle grangear inimigo. Eu nã direi quaes são; pOI'que o não sei en
lenrlel'; mas I'cfcril'ei, o me referirei t'lmente a s que o nomeião, e 50 tL' Lemunlra todas
Jegaes, e a qUI" ii opiniãa do mundo dti wande credito.

Enll' M polili 'o' :enofonle. Tnrilo, Cassioclol'o. entre o: hi tOl'lco 'filo Livio Sue/onio,
Quiulo CUl'cio, ntl'e ()~ philosophos S noca, Plutharco, 'everino Uoccio,enlre o santo padres
J .1'011. m0 Chr.,:cdomo. Gregono, Ago.tinho, Bernardo. OeixalldoOHlc mai . todos ó com
cllsol"l'pancia no eoral' cimento, dizelu. e ensinão concordemente, que o inimigo do rei,
e 0 0 mai rI' inimigos no o. adulndore-.

. (;I'l'~or,o )1'lg-riO, que rlepoi cle grand. cargo politico' nas ctuas maiores cUrles de Roma,
e Con 'tanlin )pla. fui cabeça upl'ema de locta a i?"reja, e pPI' i 10 mo, e -eu juizo, -ciencia,
e xpel'il'ocia, uma da mais ('min nl cabeças ao mundo, nno só diz, que o aduladol'cs se
('I:e/o silo publico inimigo. dos rei', mas dã por regra e cautela aos mesmos rei, que quanto
Virem. que ão maiorcs os louvore ,com que fOt'em aduladus dolle., tanto os reconheção por
maio,re inimigo. e crciào, que o são: c( TanLo maiore hostes credendi sunt, quanto magis
laudlbu aclulanlul'.))

anto .\/.(0 tinho, autor 'm toda a materia primaz, com doutr'ina tiracla da escola de el-rei
David en~ina, que ha dou ::\enoro do inimi~o-: un ,que per,eguem, outros, que adalão;
ma que mai·. e lia do temer a IinI;UI\ do adulador, que as mãos do per eguidor: « Duc sunt
gcnera ininlicol'um, per quentium, e aclulanlium; cei plu per equiLur língua adulatoris,
quam manu pcr equntorr . » A mão do per e~uidol', diz A"o tinho, arma- e com a espada,
com a lança, com a .elta. com o veneno, e com todos o outros instrumentos de ferir e malar,
qll~ a f!lria e \'iol ncia do fo:;:o accre ce.ntou à dureza do ferro; e comtudo, diz o maior Doulor
da IgreJa. que mai se lia de temer a lrn.~ua de armada lo adulador, que todas as armas do
per"e"uielor e iuimigo. Mas porque dirão os palacianos (com dizem ao da nos a profissão)
que fallou aoto A"ustinbQ" como th~olog-o, e corno santo c não como politico. ponbamos-Ibe
de um lado a PyUlagoras, e de outro a or:rat s, que nem forão theolol;o ,nem sanlo • mas
nmbo famo issimo mestres da r publica mai politica, qual foi a de Athena . Que diz Py
thagol'as? c( Gaude potiu arguentibus, quam adulan/ibus, e tamquam deleriores inimicos
adula tore a\' I' al'e. ) Gosta ante- dos que te arguem, que dos que te adulão, e tem maior
aversÃO aos nduladores, que aos inimigos, porque são peiores. E Socrates, que diz? cc Adu
Jalorum uone\'olcnlim tamquam ho tibus dato terga. fuge iufortuoiuDl. » A' benevolencia dos
?duladores dtl-Ihe logo as co la, fogo delle , como inimigos; porque te não succeda algum
IDf rtunio do que a adulação traz sempre com igo. Creião ao menos a Socrate , e a p,·tha-
I;ora ,o que nao quizcrem dar credito a Santo Ago tinho. .

y.nesio, aquclle ln igne varão, que compOr. os livros de Regno, e depoi- de governar pru
donl,1 simamente o mundo, com igual zelo, e antidade governou. illustrou a igreja, escre
vendo ao impe,'ador Ar.cadi ,o con elho, que lhe dil sobre lodos, exhOl'tando-o a que o ob
serve com o primeiro, e maior cuidado, é, que não consintaj unto a si aduladores, o se guarde,
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em rel'açõesabertas com as quadrilbasde llldrões,comodiz ogeneral Cabrera
e algu.ns escri ptores ? Nfio,certissimnmente não. E' lIma inj II sti ÇI1 ,q ue se faz
a magistratura no Brasil, implltando-Ihe os vicios, que al"uns tem,e ql1e a
deslustra. A magi lratura mo rlernfl, appzar de mal pagn, é urerior (I dos
tempos colonio('s, porqlle 8slúmos convencidos, qlle bojo nenllulll pu 1'r
por- mais elevado q110 se çon side( c, rossen.1 qUíJes fo- em il~ pronlllssas, ou
as ameaças,não porlena obter o csqllnrleJamento de um Tlrl1denll>s, o es
trangulamento oe um padre CanE'ca,e nem o oe um Raleclif, e nem quem

e vigie (Ielles, porque por mais cercado, que esteja de guardas o sen palacio, a aduls9ão o
sabCl introduzir subLilissimanllmle, sem ser sentida, c basta ella só para prim 'iro o uJeilal'
e ~ominar a elle, e depois '? despojar' do imp~rio: (~Sola quippe ~dulali.o, Ilec quicquam:
vigllanlibus satellll1bu _1D Ilna li. qu'~ concl", lU en.lm penell'ut, e Ilnpel'IU01 depr::ed~lur, »
Con a difficultosa parece,que lClldo Arcullio presidiado o seu imperio com u legiões romana
e não ha\endo enlflo inil1l1 u o e.trunho, que. com p,{cLerosos exerci los lhe Lize e gucl ra, hou~
ves 'em de ba tal' ]lOUCOS hl)mens de armado para denll'l) em lia propria q<lsa de ll'uirem o
imperador, e mais o illlp( rio; mas Ião occulLa e podecosa guerra (, a que faz aos principes a
adulação, e tão perniciÓ. o. inimigos mais que todo ão 05 aduladores. Oução os polilicos o
texlo da sua lliblia: ( Adlllalin pel'peluulll malulll Regum, quorllm opc s::epiu asscnlalio
quam bosti , evedii. J) A adulação (; aqnelle perprluo mal, ou achaque mortal rios reis, cuj~
grandeza, opu)e!lci.u, e imperios, muilas mais veze d~slruio a li onja duo aduladores, que
as armas dos 1D1ml~OS,

Commenlando e,te lexto L1e CorocJio 1'aeilo, outro Cornelio de maior erudição. de melhor
juizo, e de mais largas cxpcricncias, qlll.: elle, confirma a verGade <.I !'eu dilo com a falla da
verdade, de que s6 c"recem os que são. enhore_s dc' ludo, e COI11 os ~xemplo!' de NI!rO, CC'. ar,
e Roboão, todos d sasll'adaDlI,ole perrltdvs, e nan por 100Iilln(,S de fora, mas pclo aduladores
domestico : « Et quidem R~ges abundunl rebu omnibu. in aula, excepla "I rilatl'; quid Ne.
ronem castissime educ"lllm crndelcnl feeil? Adulalio: Qllid C::eSõll'BIII contra 'alriam I'cbel
1are fecil? Adlllalio, quid Roboam lyraonum re,ldídil? Adulalio.ll Nem a I Jão apl'Ov, ilou
te I' por pai a Salamão, nem u 'el'o ler por meslre a Sent'ca, ul.'m n Co;ar .'r-_e eEm 'rado
nelle a nalureza, n mo d t1r de IIns espll'ilos tão genel'O,o , (' yerdadeiramrnte renes. para
que a adulação de seus pl'oprios familial'cs, a um não cOITIlmpesscm as, i~lurleo, a ouJro não
despojas'em do reino, e a oulro, não tira St'm u vida. Cl a lodn não c11.'!'lruis<em tão infunstn
e miseravelmente, como lorlos sabcm. E la me ma condu nu infei'Ílào se bl' <I lição du t(,da ~
as historias do mondo aqudln d'JUS I;l'<llldes hi.lori"dores, que em scnlença de Lyp.lu, depois
de Saluslio, e Livio, mercrem t)S nuus sel\uinles lugares. entre os la(inos CIlI'cio, (' enlro os
lIespanhoes Mari<lnna: « II. 'gnul1I srepius ab <I senlaloribus, quarn abhoslibus Il"t'rli 'olel l)
diz Cursio na historia de Alex.andre, e lIJarianna n" ronllllenlarin de Osea diz: «( Yide 111'0,
ut magis aduJatio, quam ho·li . Bt'ges. e principe' penl'1i. ll]) sOI'lc, quu ludo, o que c
sabe por vista,. ou por memoria dos periOllo , ' cala, tl'Ophes df?s reinos,. e c1~s fin' IlIllI afor
tunado' dos reiS, e causa r["lIe . as menos veze,; Sp dcvem alll'lblllr ao mlml):(OS cle róra, qur
são o que sóse teruem; e não a quem? Aos lisongeiros e aduladnrcs de clentro, ao: que lem
as enlradas francas, e-.as eh::.ve lfi~ d.t1uralla~. COmo IlS linç;ua . aos gue par~icip~o o~ seJredos
e arcauos da moual'cllla, e U0 adlllltlll1. ;) rlIzer, e. el' OUVidos, emhm, aos IIllmlgoQ IUtcriores
e domeslicos, que sã!' us qH ' m:lis se deverltõ lemer.

O mesmo Cbl'lslO, qu n disse: « Dilip;ite inimico vl~strOS» srrâ tambem o que nos declare
stes inimigos quem S50, c como o são, e como não pl)dem deixar de II sr.r: « Nemo pol~st

duobns domini servire» diz Chrislo: Ninguem póde fel'vir a dous anh l'e5. 1\ porque?
Porquescliver amor a Ulll, hadetrrodio a oull'o: « Auleuim IInlllll odiohabebil, u allerum
diligCl. » Snpposta e~la definição inl'ullil'ol da summa veroacle, pergunlo agora: LI os que
servem aos reis m palario, a qu, nlus senhorc' servem? Se al~un:. c não quiz~r ll1 li ongear
tambem a si mesmos, é força, qnu eOllf;l'sem, qlle serVj;m a dons senhnres: ao sellhor rei, c
ao senhor interesse propl'io: Jogo sLlguc-:e, que se amão a 111ll, lem odio no oulro. e que se
de um desles senhores são amigo. rio oulro são inimigos; porque se não pórL,' servil' c alllar
a um, sem er iniD1i~o do OULro: e 'c cm ali!:um dos que s rVClll ão I'ci s prOvas.'ié, que :Ima
mais o seu intere Se, que 11 I'ei, provHcln e'\ln"a, que uste la1 é inimigo do rci.

O papa chama-se « Servus servorllm » e rl'eio eu, que a muilo' reis se pl1dcr'á estendei' o
mesmo Lilulo sem otren da Sê Aposlolicll .. POl'qu.e h.a tanln que ~lucil:ão sl.'rvil' de pel'to ao.
rei'? Porqlluquer'm lambem, qllu o rUIs os sU'vau a elle.? Nal) d'!:(Q lllntu. Servem ao
reis, porqu" lhes serve o servi-los: a\'l'ima-'c a Gnl â lone, não paI' amor ela lOl're, se não
pm' amor de si : não porque queira coruar a lorre, (que as corõas de êra não são a corÔus
dosTei 1mns porque li êra lião póde cl'e.cer sem arrimo, (' clla qucl' cre c 1', e subir; pcr
i.li"O vemcs tão subidos, e tão crescidos o qlle lalvez antes el (:Iwgarem a e:le arrimo, mnl
se levanta vão da terra. Pejo contrario vemos tambem, que muitos se retirarão elo serviço
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desse a senlençA,para se arrastar pelas ruas do Recife, em rabos de ~avallos
lllTI ministro ne .lesus ellrislo. A macyístrntllru entre nós, nHO é isenta de
d!'Í(jifo ',lambem n,io é como ordinariame'nle a denuncia a imprensa,a .lri
bli nu parlamenlar,c li goverJIo em en. relnlorios qllanlo a probidade; porém
é pessill1a,pelo lado da sua orgllnisnç1i , Elln no Brasil é, O que s50 todas
a- cou.a ; olla é o qlw é, li eamilra municilJal, a dos deputados, o senado,
o minislcrio,e o cOllselbo do eslndo; e ainda (IS im receiamos ser injustos,
porCj'óe anles quereremos ser julgados pela magislrntura brasileira, do que

dos rris, [lOl'qut\ lhes n I\arão, ou dilatarão a subid~ : lo~o ao enhor inleresse é ~ue servião
o não au rei. « Sllilio manibns nililur', et múralllr io'redibus regi: "A aranha, diZ Salamão,
não lem pé , c suslenland - lJ. obre as mãos. 1l10r~ nos palacio ôo. reis. Dom rôra. que mo
rarão nos palaéi do- rei, c lil'erão oeJle grande lugar os que só lem mão. Mas a aranha
não lem pp e tem pequeoa (Iab 'ça, e . abe muilo bom o eu conto. Sobe-se mão antemão a
um canlo Llc.s<ls nbob"das dOdradas, c a primeira cou ·u, que fllZ, é desenlranhar- e toda em
finezas. Com csles fios lã J finos, que ao l)J'incipio mt.1 se divi -ã(' lança ua linlJas, arma
eu teares. e ludo a rabrica se vel1l li rematar em uma réde para pll;car, c comer. Taés ão

(diz o rei. que nlal~ sonbel a w,.,nha d'l 1"1Iacin. Quc'm vil' ao pl'lncipi as finezas. cOJU que
lodn sc desfllzLln, e se d~scnlranh- u em zelo do. erviço do principc, parece, que o amor do
llJe-mo principe (, qne 11l.licallJ~nl' o lrouxe alli. Mas depoi' que armarão os seus leares,
~UI1l leled, ira, e as rêdes, como lJes 'adore logú se de cobre toda li lêa :por ml\is flna quc
POI'''CC' e, ra urdid?, c' endereçada a [les'car, c ,JfiO li pI! ca-r mo caso E cnão veJa- e o qu
ludus pescào: as 01 Ihores cOllJn endas, os titlllos apre idencia os senhorios, e lalvez. diz
o 11ll'.IlJO Sulam(ln. que :eudo ii mail,a tão miuda, pc c(\,. o mesmo duno cu ca a: (e homo, qui
blandi . Ilcli.:que sf>rmonibus IOqlliLul' amico un, rete expandil gressibus (-jus: ») a palavra
brandas do adul.Hlor, . ãu rt'de que elle ai Ola, para ll,nlar nella, 110 mesmo adulado. Este é
o arlilirio cm arte <10 aduladOl'c~ rcae . Sel:\'cm H;ollgciranlcnl ao. princi.pcs para o ga
nhar, ou Ihc,~anlidl a ~raça e pal'a ~(J ser\'lr !TI da me mil graça, par',1 o llOs qlle só pre
1 D'lcl1I de ('U' proprÍ<.s IJilprc . es, o CUllJo 1'01' d(~c1ill'aç'io du mesmo legislador do nosso
le~ lo, nil ""('lO -pude. en'ir o 1cus SI nllore , ('I. aroor a um, e ser inimi~o do olllr.n. prova
do fica CID repllclI, c cOllcluido, que qu~ntos rorem em pa]ncio os amigos dos seus interesses,
lar lus sã I) us ioimig)~ tio..> r·'is.

Yejnn l) poiso bl'm, 011 mal, (luc o.) ntlulodlll'c fazem ao reis, c 10~0 se verá claramenle
se oS J,1l1Ü " ou sau. cu. iohl1i~I, . A'IJ,uiIJl' ratalidade dus rei, nase relu lodos em signo de
,er luu\'. d" . Lançoll JaC(lb a beução a .lud~<, eu quarlo filho, e as pala\'ras por onde co
nH-çou, forno .Ia~: « .Jlldd, I' IlluuülJunl rratl'e 111L)J ,Judas, a li louvaráõ leus irmãos. Os
i rllJ lins er(ln 011:0:," e mu i 11l~ dl'lll's :h U'flo mnilo que 1011\'111'. Pelo conlra rio Juda não deixou
de razer muitas acções 'liguas <.le s 'relll viluperada . Pois HJ IJO ou!l'os houve o lambem

ou 'as nll'!'l'cedorns do 10111' Ir, e I' m Judas de viluperio: porque e dli por b nção só a Judas
que l·l\l' '-Jrli o louv, clu e (]lle lodos o 101l\'al'<\0: cc le Illudabunt?" porque Juda .como vimos
ao [1I'incipio, "inda que li a I1lho '1UI rl', roi o qU(' le\'oll o sce[llro e corõn, p em quem e fun
((OU o cltreilu h' redital iu d.1 ('a:;/1. l) uecl. 'iII l'cal : \;l é benção, uu fallllicla('e dos reis, que
tudo o qn fiz( I em, r u ql!,zerr m. nil,tla que não seja luu\':tl'eL seja louvado: (C le laudabunb)
Se u I' i. COIUO Suul, lomar para. i I de. jJojos dr .A.1l1~le(', ('oll,a~l'ado a Doas, c os ~ppl\car a
UStlS pn ratl"s: ( le I:ludaulutl; I) SI' o rll. com" navid. por uma simple ioformação u pei
tO.a sio17ular, e sem 1ll·.nlJuma Ip~alidade pril'ar do ]lall imonio a lIliphibosel, p Oder a eu
Cl'iado Slba:c( te luudabuul. » "e o I' I, COIUO SldUlllão. para edificar 'oberl)u, e delicio amente
o bom, ou nulo retiro do Libano, rlerrubur as úu~ns dn p ll('OS poderos s, (' queimar as chou
panas dos mi,ol uveis: (I te /,\l dubunl. ) S . o !'ei. como Roboâo, obre o jUfio -pesadissimo e
inHerav",1 do seu pai accre ennlar li'ibulos sobre lribulos, oppressÕl'S "obre oppre. õ~, e
rigores .01>1'1' ri~Ul es. nadando l,).[o o reino cm I'ios d lugrimas: (c le laudabunl. )J E qUCJnl
[,(lo os panegyri.las de.lp 10ul'orl1s? Não são os que padecem o diluvio fóra da ArCU : não
ãO os que 1 c)r50, e illnrrelll r(lJ'n d.ls pUJ'udcs ele pulaciu, scn(lo que viYem. e reinão das

pOI'lns urJllntro. Esles ão os adulador s que lou\ ão o que não deverão Inuvar, e applaudem
o que não d \(JrãO applaudir, e lljlldúo o que duverã e 101'val', llllllntlls ól11enle a não des
go lar, ou (:nlri:;ll~ceJ' o H~rado, em que l~m fundarlo se\l~ inltl'lssns, ~(rn nllenção ao credito
e li rdl1111, nem lulrez li coo denoia dos me 1110S reis, como vet:clacleiros inimigo : cc iu malitin
sua lreli!]cavel'unl re.oem. »

Eu bem creio do 110m entendímenlo de ~I~uns. que no mesmo I mpo em que 101lVão, e ap
plaudc1l1 COI1l a boca, ~emern, e chorão com o coração. Nem elles deixão ~e o coMessar a 1m
oude uão é puri~oso u igyllo. Mas com) servem mais li proprio inleres. e, que ao rei, esla
covarel,) dcpenúencía IheB equiyoca a dõr com a alcgr'in, o o coração com alin"ua. Caso el'
dadeÍl'alllcnlo lamenlavol, e ll'agico, mas já r IJre colado no li ealro de Roma. I Depois que

imperador Nero se esqueceu de si, e da lemperança, e compostura real, em que fóra creado



- 3~8-

por essas corporações polilicas,onde só rei não, cs caprichos, as vinganças
e os interesses indivitl unes.

Fazer leis entre nós, niio custa; manda-las executar, é facil . applicnl-ns
com toda severidillle ao povo é ludo: fi sim,o colaborauor de um jornal,que
é ao mesmo tempo patrono no fôro, põe atudo ao poste d6 seus aprichos,
c interesses, expo to aos jllizos dos homens, o juiz que lhe nlio deu uma
sentença favoravel.

O advogado elo auditorio, que nlio ganhou a causa, e que depenou o seu

fez tão pouco caso da propria autoridade, e decencia, que enlre os citharcdos, e eslriõos
sahia no theatro publico a compelir com elle em todas as baixeza ridiculas daquellas arles
proprias de genle vil, e infame. A este e pectaculo, ou ludibrio da maior fortuna, a i lião
toelas as ordens, enatoria, con ular, equestre: as is lião os renturiõe , os tribunos, toda
a flôr das I giões romana : assistião prinripalmente lodos os familiares elo palacio imperial,
e entre elle ,di?, com grando ponderação Tacito: cc et moorens llurrhu ,ac laullnn.. J) Era Af
franio 13urrho homf'm do ~rave, o maduro juizo, me tI' ,ou a~'o, quo linba sido com eneca
do mesmo Nero. E quantlo todos os outro fazião granele applau'o a mudanças, saltos, e
gestos do impllrador citharedo, como se foriín oulros lanto ll'iumpho só A[ranio eslava
triste, mas tambom loul'8va 001 os demais:" ot nllllrens Burrhus aç laudan . 00 roi homem,
ou animal, (que t não qu!'ro chamai' com o nome proprio, por não pnrecer, que o faço ap
pellativo) e conhece' a indeceneia, a desauloridaele, c aO'ronla do leu principe; se eslás en
"'olinda as lagrimas, e arogando o gemido ; pOl'que ao menos não cmnllldecrs, e cala para
quo veja era na tua tristeza a tua dôr, e leia no leu i1tocio o teu voto'1 Mus no me,mo
tempo, em que estils chorando fi que condemnas, !la. ele luuvar que choras;" I mrerens
Burrbos, aclaudan 1" Sim, que llles ão o aduladores de palacio, amc1as o de maiore obri
gaçõe , e de menos corruplo Juizo.

Uns autores comparão e tes aduladores ao cameleão, que nfio tendo ôr cerla, nem pro
pria, se revesle, e pinla cle todas as cOres, quaesqupr quo sejão as do object vizinho. Outros
oscomparão âsombra. que não lem oull'8 acçã , ligurn, ou moviment que a do corpo in
terposto ii luz, do qual nunCH se aparta, e oerupre I.' para qualquer parle ('''ue. Outr. f)

eompnrã ao e pelho, retl'alo ao naLul'al, e reciproco de quem ne1le s vê; porque se lhe
poneles os olho, olha p:lr,\ vii : e l'ide", ri : ,e chorai, chol\\; lagrimn. porêm sem dOr, e
ri o sem.al gria : ([ue não fOra o e p.lllho adulador, se assim não r ra. ]\las corno o cameleno,
a sombra, e o o, pellO Luc.' são a si.lcnles mudu', il cumparaçãu de Sanlo Ago,Llllho n mais
propria, e 5 melhanto d toeias ; p(,rCfue O" compara ao éco! « jucundum e L, ac volupe cum
clamantibu nobl,re ponsalll yll'lD, eL acceptas voces numerosiol'i repercu 'su reddum. Talis
echo adulalor.» O tco empre repete o que diz a voz, uem. abe dizer oulra cou a, e onde
a. concavidade ão muiLas, é sena verdadeiramenle aprazlvcl. Ver cumo o écos. c vão res
pondendo succcs ivamenl,' uns aos outros. (' lorlo, sem discrcpancia dizendo o me mo. O
qu di e a primeira voz, é o que todos unirormemenl I'epelelll. E isto que fez II naturezlI
nos bo qlles, faz:l IIdulaçao nos palacio , diz AI~o~linho. Diz o rei, que quer fazei' uma !luorril
e ainda que a emprcza seja pouco [H'ovavel, e n succO." (> de perigosas onsequcncias, qUll
respondem os r; o ? !lU rrn, guerra, guerra. Diz que quer fazer urna paz, e ainda que n
occasião seja intcmpe tiva, e os pactos e condicçõe pouco decorosas, que re pondem o.
ecos 1 paz, paz, paz. lJiz que quPI' enriquccer o erario, e para i ,o multiplicar tributos ainda
que o· fins, ou pl'elexto tenhão mais de vaidade, que de utilidade, que r spondem os écos 1
tributos, tl'ibulos, Iributos.

E para que eu tambem accrescenle a minha omparação, são parecidos o aduladol'C,
àquelles quatro animaes do Apocalypso,os quaes ccrcnvão o lhrono do Cordeiro dominador da
ten'a, e tendo cada um delles quatro rostos, e quatro linguas, nen"um:l cousa diziã ,11 111
sabião dizer senão Amen: "et quatuor animaliadlCebanL: Amen. "Pai para isto a sistem ao
trono 1 Para isto os tem junLoasi o upremo dominantc1Wara i lo tania divel'sidaLle do
rostos, e tanlo apparato.de Iin$illas 1 Sim. Para isto, c só para i to: para quando sair do
trono a voz, elles dizerem o Amens. E para que o Amen dil';ão com rost(', e o ro to não
desdiga do que clles dizem; por isso sendo a voz ulDa só, os ro lo são muitos, e Ião vario,
!1uanto podem seros afTe;tos da !II age tado adulada. Se I) rei esta benigno, e humano, para
1 so tem rosto de homem: ({ Facie hominis.» Se e~Lú colerico, pal'a i 'U telllrosLo de leão.
({ Faeies leoni . J) Se sta obrelevarlo, c altivo, pam isso lem rosto de aguia :«Facie. aquiloo. »

e e til melancolico, e carregado, para isso tem rosto de be~erro: ({ J?acies bo is. J) Emlim
muitos roslo , e uma só voz; pOl'que sempre a Iingua, e os gestos esLão apparelhado ou na
vonlade declarada para approvar, ou na inclinação ,ó presumida para a previnir.

A intenção recla dos príncipes não é o ta, scnti qll cada um dlg'l\ livremenLe o que n
tende, caconsel!l o que mai importa; IDas como o norte sempre fixo do adulador é o inle
resse, o conveniencia propria, nenhum ha, que se fie deste seguro real, e todos temem arris-
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cliente,desculpa-se com a vennlidade do juiz; ° deputado, que é manda
taria dos influentes do seu circulo, vocifera na tribuna cuntra o juiz, que
não se vergou no seu protectur, O governo,que quer maioria nas camaras,
procura salisfazer as exigellcias, quasi sempre injustas, dos banqueiros
do parlamento, e ela imprensa. E a que é a imprensa jurnuli tica,e perio
dica entre nó '? E' um l:-ta\)elccimento commercial, que sem cri teria põe
na pra~a publica, a mais una repotação, comtanto que se lbe pague, e
haja um desgraçnJo,que assiglle a responsabilidade. ão tem criterio,não

cal' a graça, ond lem posta a e perança. Dizia encca, (c dizia o quc obrava) que antes
queria olrendm' com a verdaele, quc agradaI' com a lisonja: «MaJuel'im viri oll~ndere, quam
)Jla~el'e ,adulando.» Ma quem er<\ eueca? Era aquelle I\rand«:l es~OIco,. cm cUJa esltmação a
maIOr I'Iqueza el'a o despI' 'zo de lodas. Era lão opulenlo o eu palt'lmonl ,que só elle podél'a
fundar, e enriquecer muilas casas, e lão grandes, como as que hoje iio Ululares, e ludo re
nuncioll Jueca1 c apphco' ao ti co real. E quem com a ua fazenda quer accre cenlar os
lhesouro' uo rei, escolhe anles oll'euder com a verdade, que agradar com a adulaçiio. POI'óm
aqueHe', que com o thesaurus do rei querem accre'ccnlar a ua caS11, c enriquecer a sua
pobreza, ou a sua vaidade, que ~ póde crer, Oe,pel'ar, que fação? Que dlgão cincoenta li
sonjas para Ill'angcar uma commentla, «:l (/uese não alrevão a dizeI' OIt:ia vl:ll'dade por se não
al'l'l Cal' a pel'de-Ia, Oh I'ei oh monarc las do mundo, que por e la causa, e só por e la é
di/:lw de compaixão a l'oS a upreOla rorllloa!

O r-almo c( ~Li erel'C mei Deus)} não ó °fez Dal'id para lamenlar a ua mi eria, como pec
cador, senão lambem, como rei, E'se foi o cu pensamt'olo, e o eu ~enlill1eulo, quando di e:
«Tlbj sol! p 'cca\'I.» Eu, enhor,só pam vós pequei. E porque ú para li e não para ou
lro '] I'urqu«:l ó Ó' me e~trallha le °meu peceá,lo, porque fui p«:lccador, lJ nenhum dos ou
tro- m ' e'lmoholl, porque '1'11 I'Pi, EIll pl't.prios teimo' 1:I)'!'ichio: «Ouoniam relíqlli Olllni
bu ,ei tamquam I\ugi iodu\genliuus olu llt'U mi it 'alhall, ul oerarium scelus repreben
dil.) O peucado dc IMI id ,', para l)«:l0~ f li peccado; porquc para lodo us outros; como cra
rci, foi iudulgencia, Eis-aqui de que sen'c ao I'ei. u er rei, c lão lisonjeiramenle o er
Vt'm os que o Sen'l'lIl. , c alguma yez na anlccamara d' David (oudc clle o llão oUI'i.se' ,e
tOCIJU 00, cu peceado, o quP o palaciauo Ih-corriàO, cm de'la nJallejra: Que u amor d De
tI! ',lbe' fóra um gilhltl '10 de pl'incip" ,oldado: que f) casal'-.c C0111 'lia l'ôra urna hUOI',1 d,1
re lituição da ua ranJa: que o maluI' a ria fôra um con olho necessario, pl'udentu, e [{('OC
ros'): genel'o:n, porque fcz mOITer nouremenle na guerra: pruuenlJ, porque pareceu
aeu ',) o que foi indu Iria : (' UI'ce '.arjo; partiu' o modo n,H1is seguI o ue ~purlar o ag;.ral'o é
meller lIei).Ilxo da lel'w u aggruvauu. 'rã lel:cmenle ~ fallavu t:lll'palaCIO em um caso mais,
que c '~ancl,lIo-n, atruz, chuluando ao adulleno galanlelO, ao hOUlICldlO neces Idade, e á alei
vosia prudlJoeia.

0capilulo , tio se"und>J li \'1'0 dos I'ci' e nomeão as pes'on ,de que conslava a casa e
fumilia supcl'iuI' de oavld, e é cou a, qne excede tud o encal'ecimclIlo da li onja, que cm
l'lnlos homell ti' lão ~randeô qualidades, '~uppo 'içõcs se não a('ha~ c nelU um Ó, que ou
por zelo d.1 bOIlI'U, uu \JOI' SCl'upulu da coo eiencia, ou por obrigação du omeio, ou pOI' me
moria dos ucneficio~ e mercês rcceuidas e all'l.;Vl'SSe a accudir ri um rei lia lia <.Ie gl'aça, e lllC
nbl'lr o' olno~ com a l'lJrdade em lão pE'I'igosa t;c~ueil'a; por is o «:lHe cousiderando o eu de
samparo, e conhecendo o I'Í 'cl! da Pl'orda salvação, orava" ',clama",\ li De'!", dizendo:
, Sall'ummc fac, DOlllloc,qllonJaUl c1efeclt anelus,quolllamdlUlluulre unt venlales fi flliis
homiuum:" Salvai-me I'ÔS, Senhor,accudi-me, e soccorl'ei-me, como Deo 'porque entre os
homen j<i não acho nem um só, que lenha vil'lude, c valor \Jara me lIizel' a I'erdade.

Dous porque. aponla DaI id m'sla_ palavras, muilo di!lnos <.Ie I't'IHlro; porque faltarão os
santos: «( Quoniarn defeeit ancluS;») c porque faltarão h llnen , que COI1l inteireza lhe di es-
em a verdade: cc (luulllum diminul Ul sunt vel'Ílales à fiilis h,JIltÍuum, 1"i1ü hOllJioum» em

phrase da Escriplul'a ~ignilica o homens de illu Ire geração, qUile são o qu' ~ ; lem ao lado
dos I'ci c dLJ Ihc fullal'em est s se lamenla DaVid, 1'ois porque fallarão () san los, por i 'o
não ha <Iuem fallc vel'c\aue a s rei? Sim. De Ulll p I'que e eg:uio lJulro porque, Porque
fallarão os salllos, que são os que não quercllllHHJa ti ste mundo: essa.ó a j'llzão porque Da
vid e 0- oull'Os reis, nào lem quem lhes diga a verdade, e lando cercado' de laolos, que os
li onjeão, e aJ,i1iio, Até enll"J, os geulios eril I'cr~ddclI'll ,usla con e4l!en~ia, Entre os gen
tios lambem por scu modo haVla saulos,03 quaes erao os pllllo,ophos,pnIJClpalmcnle estolco
ou iuicus, Dlogene phil030pho cinico quena tiio pouco das cou -a de le mundo,que nem l.má
choupana linlla, elllLJue I'1ver, e mOl'ava dentro em urna cuba. Foi-o er por mara~i1l!a
Alexandl'e rIIagno,e dizendo-lhe com ua naLunol maonificencia, qu pedi-.e quanlo quize. e·
que re ponderia Uiogenes? Peço-le, que me não lireso qne me não pólle dar, E dl s islO;
porque era iovemo, Ale:l.,lIldre com a sombr~ do corpo lue lirava o sol. Parece-vos, que adu
laria aos reis um homem, que tão pouco quefla del1cli? Bem o moslrou em uma famosa res-
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tem moralidade,o qlle quer é dinheiro. Se D imjJren a qUllndo aggrede do
cumentasse o que diz, e o aggressor assignasse o seu nome, mora!i"ava!Js
suas accusações, e seria um poderoso cltnnento de correrçào, c ue morali
dade; porém 1150 aelJntecc i1s'im: süo dialrilJcs a signadôs por UIlI uno
nymo, que descoberto Len]-So nojo ó d (llhllr paru elll),

Corre-se pelilS pagina dos alllllincios, muitils vozes se H: ofIcnditla a reli
gião chr.islà, porquo lá fiaurào estampas,eolra os UllIlUI1Cios"lesllsChristo,e
a Santissima Virgem,coJllo pregoeiro ,apadrinbuodo mercador 's de c recu-

posta SU3, que rerere Valerilli'Iax.imo. N tempo m que rdnava Dionysio em Sicilia, e lava
Diogene á porla, ou boca ela ua cuba, lavando umas hen'~ls pal"l comer, edis' -Ihn um elo
que passavão: Se tu aduláras a Dionysio, não COlllêra hervas. ~ elle re puudeu: E se lu Le
eoulenláras comer hen'a~, nii'> aelul:lra, a Dionr io:" i lu Díouy io adulari "elles. ista non
ederes: cui respondit: Si tu i t'l edere vell ,Diuuysio adulari nolle·.·' Porque o rUIs t' nào
serveru de homen que su conttHllem cnm comer hervas, por isso c~tJo Ião comidos de adu
ladores, e cel'caclos d inimii\o;: cc Quonium dofecit sanolus.» Pura ser sanlo deste geo r
não é neces Ul'iO, que faç.l milagre' o que serve au rdi, basl:! elO humem. que se COlltnnle
com o eu pouco. e niiu a'pire U ler mai do q IC tem, num a sllr nlôlis elo que t .
. Mas se ha algum de tes qlle sim ha) o primeu"1 cuidadll do' quatro anilJlUl's, qu estão" in

clrcuilu !Jll'Olll, .e e nelies lem cercados, uu sitiado US reis, o prillwiro. e maiur CII i t1,ll.iO do
a!iuladoros é, que Diouy i.) nJu OUÇ1 aUio,(eues, antes lJ a su,to cunlnl ulle Ioda a arlilha
na, pura que não succeda rompei' as linha da circumv3l1açiill, e p0r furça, ou Jlur vonlacle
SJ reOI'e mUito lon.::;o d" corle, E' t xl ,e l'a'o I:xprc' Uda E",;riptut\1 s Igra 'a uàújâ cm ho
mem pllilosopho, fJnão propheta, EI-rcli Jerob )ão depoi~ da divi 10 da. cllI'da, d,' I ra..1. c
.fudá,t1uha o seu pulacio em Dothel, e jUlllu delle a me qUita, que pdulkórJ aos dou bezerros
d.e ouro para diverll!' o povo dI) irum sarrilicar ao I 'rnplo de ,Ierusulum. Viria uu 111"Sl1Ia
Cidade de Betllel o p"opllela Amós, o qual dizia a .Jl'rob Ião aL~uma nnj"des dai que D"cls
lhe revelava áccn:a u.llfUell1l reino, e seujJeri!o. E cum I O' alluLtdores UU .lul·obuão se lp
m_es e.m da emca 'ia, c energia de Amó', aú qual ealll'l1oi,l\'ã', c I 1) o roi, qu" l lalmente lhe
nao tJoha pel'ditlo {1 amol·. Ur"VC'·ênCIH. 11m d<:lIe3 c'hamoldu Arna.,ias,u foi t 'I" com o [JI"O
jJhe~a, e lhe di e e:n t"1"tI1 'de alllizaue US.I" pul. Tas; ., Qui vide,;, grad"I'", fdge io tel"l'am
Ju~a, et comedi ibi panem, c:t p"oph tabis Ihi. B' Í'l BeLhel non a jiclCs ui I" I. ul p;·,)pheto:,
qUI anctificatio Regis e,;t, el dUll1us R.,gni ~'l, e. Q.lel· cliz 'I': Tu álllÚ', qu' vês o: rutul"! ,
IJõe-te logl a camiuho.e rO!l;u daqui. (' \,31-t<: para til' \latria. I.i ", /li 'ni~ li ten pã~, l' PI'Op. t'
tlz.ará ; porém ,lqlli não t,) aconteça fallaL' mais palavra, porqllnllcthel I' ,I co.;a, c p:llacio c IJ

relO!l, e a santificaça) do I'ei. Reparui 111'lito l1t:st I u.tima clau. IIla, que el1l moral. e politico
sentlt.lo fecha admiravelmente todu o nos<;{J di CUI o: .' Qllia mnotifi 'Ilio Uegi: (' I, cl clulllllS
negn,l est. " De II1~nira. que exhol"tando AnHISIU' 30 PI"OI;/) ,ta Arno. OU cOllliounJo-lhc, quc
SU sala da cÔ!'tu, e fuja elella, o moiivo, que lhe alle;;a pal',1 isso. ê, 'Iue a ea a, é pala io real
ea antificação do rei. EJ,ol'que? 'iÜlJ po<Jcrá melhor ddiail" um a luladol' o que é paln'·io.
E', o pulacio na definição o~ aduladul\;;S a sali 'ração ri J \'l'i ; pOl"quo alll •iio 'anlilicados os
I:OIS, ,e toda•. s~la, iH'ÇÓ '. e quaulo o !'~i faz, u: I '111.. d,'seJa, ou. illlJgllla t tudo c anto. S~ ~l)
loboao se dlnell' l'J Rüboã'J seu leglLllIlo enhor. aluda q'le selJ rebellHlo. anto, Se prOl11bu
a~ povo, que appareçl no templo de .fJl'lI"lllelll tres \'eze. no anno. aindu que seja cor lra u
le! expre.s,l de Deo , saul , Su levanla ultal\' nus hez 'ITOS ctc ouro, e os mauda adorar,
amda que seja nunirestJ, c publica idolult'll1, s nto. E pOl"quo tu AOIós Idiz Ama ía') acon
sçlhas outra COII'a au rei contra n qlW (ndo. 03 s'~u, cl"lado3 lhe ap[JroV,lllJO , e não quures
IIJuotar a lua \ oz cum a nossas, dizundo talOhell1 comno-en: anto, unto, santo, nào só nãO
11a do enlrllr mui' em pal.lrio, mas ahir 10í/nou da côrle, e de to,]n o rcino: .e G",)der,~, ot fuge
lU lerram .fuda: el in Bethcl non adjic,ie3 III 1"3, ut prophele,. "

Tal é a sagacid,Jcle dos atllllllLlores, e sua pol"ncia, E Ião tyrauni$J " ,lndão enlre elles as
mesm,,~ Mage~laile adularln·. que não ó lhes não dizem a ven.lade, nem querem! que ou.Lr 15
)he dlga0.i mas atIa !;io e lançil m,nto longe da c<lrte a louos qUl' lha pod m dizei'. ~ao é
IStO Illa~resla lyraunia? Di ntes, um elos sele sabi da Grecia, p rgnnl1do qual eJ a o ani
mai lllalS veneooso respondeu, quc dos bl'avos o lyranno, e do manso o aduladur. Em
cdbamar veneno <Í ad:llação acertou-lhe o nome; mas em elis'ingllir o tyranno tl adulador não

I -e b~m; porque toduo adulador 6tyranno.
~ maiOr tymono, quP houve no muudo. r i TTef(ld '.;; mas oss~u'aduladorcs ainda fUI'ào

malOre lFaono . porq e o rei r. i tFunDo dus Vil s dlos, e 03 aduladores, furão t}Tannos cio
reI. O lexto de 1Iliclleas, que lhe explicárão acerca do n'lscimenlo do novo I\ei. falia expres
tallJenlededou nasciment'1s dollJo ias, um tcmporal, como homem,e outro Etel'uCl, como

en : o temporal como homem: .e Bx leeoim ex.ietdux,gui regat populum n:eum:" o Eterno
COmo Deos: ,. El e!rres us ejus ab inilio á diebus rolernllatis:" e os aduladores, que fiz 'ão?
CaUarão tow.lmenle o segundo na cimenlo, e só fizerão mençào do primeiro, com que enga-
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lações; e a imprensa nüo deveria repcllirscmelbanlc ultraje,ao Redemplor
do mundo? Annullcios anli- hrislüos, 011 ill1les barbaras, em que se apre
goão i.l vcndll de crianças ele ln' , qunlro, c oilo mozes, C mesmo de dias,
ilrrancadn aos seios malel'l1aes, pal"ll erem as mãis aluGnela ,como amas
de It·ilo ! ? Como dizia-mos, lllcm desocrcditll a nossa magi lralura é a po
lilica, e quem fórça o magistrlltlo, á proclll'ar a politica, é o °orcrno . dahi
parle a nn.arehi-tl, que ob ervámos, c ii fillla de execll~ào no cumprimento
dos seus deveres. Dizemos,quc é o governo, porqlle é elle,quem fórça o

nado Herodes, e .uppondo, que o nascido em Belhlelll era sómente homem, e não Deo ,en
tenel o, que o podia malar. e a-sim :e deliberou á morte rio· innoceotcs. Ta qual foi o mo
lh'o de Le engano'? O que osarluladon'- lem em lIdos os eos,que bO pl'opri interesse. Divi
naDll'nLe . ,João Chriso lomo: " ln adnlalionem profceLll He/!i , ut a humanal gratim lu
crum, vcritatis damna prolkereut." enoo a maL 'ria Ião grave, e a mai grave, que poct.ia
haver, pois eovolvia a corO'I, e a sah'açã , não du\·idarão com tudo os adulac! res de menLlr,
e lis'JOje3r ao rei, para que o damnos ria ventade fos em lucros llo inlel'esse: "Ul ad hu
manm gralm lu rum damou vcritulis proficel·cnl." Tão c rta li a prlJposiç.'io do nosso a ump
tI, e tão verdadeira c olicla a razão funclamGntal dell~. que todos o' que em palacio ão
amigo Jo eu inleres.e, ~iilJ ioimi"o do, I 'i:: lnimico' ye lro..

uppolo pai., quc os adul. dores ão inil11ig'l' cio;; reis,.e I1S reis, como todos os outros
chrbUlos, tem tambem obrigação dp amai' a seu inimigo, e fazer-ihes bem se~uia·. e. ago~'a
exhorLaro prlOcip,ll a e,lu amor, 'bl'nefic 'nda: "Diligile inilJ1ico ve:tro.•, et benefuClte Jus
qui odet'unl \'0';' m<, . eslc meu :c'rmão hojc :el'<\ a pl'lmeir" oraçào E\'alH:elica, quc.co!llra
loda. a 1m da rh"th rica, cubara sem pel"l ração. e a chrbLanLladc dc todo os prlnclpes
catholico na obsel'\'aocia deste prl'ceito de Gim Lu CIão e0l1101l1111 geralment . e tão noL!lria,
que sen(lo os adulndores de palario os l'U: muiore. inimi"o;;.. e ão o' maiore VJlu.lo,
o' mai fa\ orecillo', e os mais amado conról'lne o DiligiL..: e esles os mai eh ios de honra,
merc l " e bencficio , con'''rme o bl'n 'facite: nc'nhum iUAa'I' nos fica para a peroração do di 
cur.O ,poi o mesmo I'xel1lplo de,te amor, e benefic, Dcia rl'al excedem lodos o limites da
em uCla, a que se p Hlia ·xl.'mlor a e horlaçiio. Assim \ iramo e.limados. pr miado. e sa
tbfeilos os quc não ervcm ii sombra di! Lelh:\(ios le 001'0, nem ao calor de brazeiro de pra
ta, senão ao sol, e ao frio, lidaodo com a onda, c rom a b!tla~.

ma só invectiva me orcol'l'ia para jHldel' acabar o -el'mão; ma e, sa c<>nlra el-1'ei DaYid,
esLranlwodo-lh' e reprchenticndo muilo o modn Liio allJeio de la caridade COI11 que clle Lra
La \'a aos auuladol'í's seus inimi~ . Nu I'"almo ü9. diz Oavid rstas p~lavra .ou as loma a r 'pe
Lir; porquejil Linhaclito a me mas no I' ulmoH9. ,.Averlanlur relrOl' um,eterubc cant,
qui volunl l1Iihi mala. A\'I'rtant n' lalim ,'rub scentes. qui cllcuntl1lihi : Euge, eUl;e." Pri
meiro que lud,) . de\'e ad\ crlll' cnl ('Ol1tirmação do quc fira dito, que aquellns:" Qui dicunl
mihi Illlhi: Eugl',cuge," ão o me. mo :., Qui \'olllm: Inihi mala" porque adular é quer'cr mal
I'sCl'1\(lula!lul'(:s{'I·inimil!o.equaot. iioClS(lU~e ,qucv"sdizelll,tanlos ão osmale, (/u
vo qllerL'Ill; e a c' LI' adulaclorr,c. que D,lvid rl!conhecia pOI' eus inimigo, que é o quc Iles
f'lzia, oUl'e oh'ia fuzI'r, como r'i? Uu, lro cou a . Primeil'a. que e'(perimenla sem a f!raode
aversão que lhes tiuha: Avel"tanlur ,1\ erlnnLul'. Sel;unu'l, 'lU logo ahi, sem de sua casa,
e não apparece. 'um mai 'm lia presença: "A\'ertanLul' statim." Terceil'a, 9,ue nãu fo 'em
acliantado em nada, cenão a.blllido . e alrazacto : ...\ \'ertantul' rl'Lror . um.' Quarta, ul
lima quI' poi sen:1o en\'er::;onhál'ão de.el'aduladores. p,ldpcC" em a vergonha ele el' conhe
cidus publicalllent . e tratati ,com(. lae : .• A\"o'rtanLul'. eL C'rube.canl: avertantur . Latim
cl'ube cente . " I Lo " l1avi(l. o quI' \·ó fazeis au aduladores vosso, inimigos, como rei; mas
uüo é isto, o que lhes devei. fazer como prophcta, que Ião clal'" luz tiv st" d Evangelho
d Chl'Í lo. Poi se Chri.lo \'0 m nrla, que ,II1ICis a '"o ';1) inimigos:" Diligite inimico ve-
lro ;" eomo vós o aborrecei- lanto. que os não podl'i \ cr, e lançai de \'o.sa casa, e de
vo a presença'? E ·e Chri. to \ os mand:l, que lhe f.lçais bem: {( EL beoefaeiLe his, qui ode
runL vos,» como ús lhes fazeislanlo mal. que ú afl'rouL li'. e envergonhais não secrela~1enL~,
ma c m inramia publiea, lU pura homcn-, que liverão lão honrados postos, eo maior VI-
tuperio? .

Re.ponele David, qu a in\'eeliva, quc eu r.lzia coolril elll'. re\'olta ·c11e conlt'n mim. E tn,
préllallor, és philllSOpho e lhcologo c ainda não sabes a (leHniçãn dn amor? ( mare e t
vll\lC bl1l\um alil'ui.» Amar (; querer b"111 fiquell .... n qucm s' amo. E qu' maior bcm pos·o
eu querer a um udulatlor, quc filZer, que não conLinue em tITo \'il ex.ercicio? E q11e maior
beoeficio pócl e llcl'Hr d mim UUl iuimillo da vprdaele, que Liral-o ela occa ião de fazer lrai
çue ú me ma verdade, c dJ a vend"r infamemcnle pelo interes e'? e clle- adulando-me são
meu inimigos, mniore.s inimigos 'ão d si me Ino , o cu quero, que c~, sem deste odio que
se L'01, lanLo maiol' quanto nien conhecido. Ese adulaodo-me pod fazer mal ao mcu go
vemo, e ã minhu corôa, muito maior (j o mal quc fazem (\ uas cOl1sciencias, e às ua al-
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magistrado á entrar DUS lulas dessa politica,immoral, que vai barbarisando
o no so paiz : se o magistrado não é deputüdo, ou nào tem partido, que o
proteja Das camaras, elle morre esquecido, seja qual fôr o seu lalento, a
sua probidade, e illustração. 5e o mngi trado nào entra para a politica,
(entre nós transucções, jogos de interesses pessoaes) para sahir depu
tado, ou para ajudar aos presidentes nas lutas eleitoraes, torna-se elle
completamente nullidade, e é necessario, que seja removido pura uIDU
comarca de pouca importancia, e fLlzer-se victima de todos os despresos
do governo. Vamos expõr alguns factos, que prov50 que o governo rórça
a magistratura á des.conceituar-se, perante os homens de bem. Um CIdadão
a quem todos qlle o cOllhecem, oão podem deixar de lhe dar inteiro cre
dito, contou-nos, que estando Da casa de um ministro de Estaria, onde
se achava ao mesmo tempo um presidente de provineia, este lhe pedira a
remoção de um juiz de direito; e exigindo-lhe o ministro a causa, respon
dera-lhe apre idente que, o juiz de direito, era uma completa nulliclade
eleitoral: e o juiz dedireito foi removido! ! !

E não ésó com estejogo,que o governo desorienta aos juizes de direito
os ministros as vezes dirigem·se u elles,om questões de interesses particu
lares, e os obrig50 a torcer a justiça. EH dez anuos, pouco mais ou menos,
foi dada Ull1l:1 denuncia á um juiz municipul,contra um pocleroso,contra-

mas, e eu quero, que desislão de le grande mal conll'a eu "oslo, p is o não hão d fazer por
vonlade. Se A u(Jro c1(Jpoi que. conheceu a cubiça, e falso amor de Aman, o lanç,\ra da ua
graça, e rle ua casa. não cheo-ára elle a ser tão moüno, que vie se<l morrer em um pão: e o
que aqu lIe rei não oube fazer a tempo aos eu aduladores, faço eu logo ao meus sem o
dissimular; p rque o amo. e lhe de-ejo o verdadpiro bem e quero ob:CI'vHr nell . o pr!'
cei oel r:hrislo: eeDiligil' inimico:" '.lros, el bencfacite hi , qui odl runl \"os.» De le modo
rebaleu nlVirl a minha invcc~i\'a, e aj .11l.mlo eu a cxemlJlo, que me allegJu ele Aman, o de
SeYaI uem Iloma, o rle Olivato nl Fr.lIlça, o de Vol~co m lnglalel'ra, o du Alvaro de Lima
em HespanlH\. e o da anlig.\. e fresca mel1loria no no so Portugal, conheci a verdade sobre
lJomanil da razão de D· vld, e fiquei eonv 'ncielo d(JlIa.

Mas porque eulocl) esle ermão só profe sei, e protestei referir,'" não ajuizar, poslo final
men.te agora entre dous extl'emo tão contrario, como o d'el-rri ])avicl, e dos outros reis,
acabar(Ji com o exemplo L10 primeiro fuodador da no.sa corte. o qual entre UI1l, e outro ex
tremo tomou um lalmeio de composição, que parece. nlisfl'z a ambos. E que meiú fui esle?
Ouvir os ndulador s, ma não. C mo\'er por elles. R. Pedro Damião, e oulro Anlo com
parão os adnlaclore. ii erea;;, AS quaescom a suavidnd (Jas uas vozes de tal modo enc::!nlão
os nave"antes, que voluntat'Íameutc se laoçwão e precipilavão as onrlas, s 3fogavao \10
mar,'em que ellas vivião. Dou\' de passai' por esle m mo mar (que era junlo a ill.l. e Ga
ribdes) o fundador le LisbrH\ Iy es, e usando da ua sciencia, e SAgacidade. que fez? Na
vegava em uma formo!'a galé da Grecia, e para que a cho. ma não falta_se á \'o~a cios remos,
nem aoutra gente nuulica á marcação das \'ella , e todo escapassem do encanlo das ('I'CU-,
tapou-Ibes a todos o ouvido de tal orle,que as não ouvis cm. EIII' porém para que pode· e
ouvir a. oze. deixou os ouvido. abertos, e para não pndec I' os l'fieil selo en"a II lo, nl'l1I e
precipitar ao mal', como acontecia a loLlo , mandou· se alar ao mastru tão fortenleutc, que
ainda que quizcs c, n<io se 1Oell' e bulir, lJelll mover. E la é a I,bloria, o I fabula oll"enho
s'lrnente (jn~ida por Homem p!lra en inar, que os varões sabios. e constanlcs, como li y ses,
aincla que oução ) aduladores, eucontrapontodo d,lS sua Iisonjils. nem poris aso hãude
deixar cie vencer rle seus eng,lOos. e <trtllicio , lUas prrsislil', e conlinuar a c1erl'llta cel'ta scm
mudar, ti ter nem tlll'Cer a carl' 'ira do bom governo, Assim o poderá faz I' lumbem quem
tanto confiai', ou presumir ela sua constancia, e não conhceer, que isto me 'Il\O, ainua SÓllI 'nle
dito, f: fabula. 1Ilas se eu tivera auloridade I ara mendar a Ilom(l!'o, e confiança para acon
olhal' ~I Ulysses, nã o hav~1 de querer com o ou vido: abedos e as mãos !~lada " senão com
o~ OUVido -tapados, e as maos DILa; porque com OUVidos tapados não daria entl'ada a adu
lação, e com as mão- soltas seriã toelas<l acçiíes suas, o com suas, vCl'daeleiramente roae.s.
Daste modo e conquista no mundo a fama immortal, '.J se asseglll'a tambem no Céo a g10l'lR
iltaroa,
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bandisLa de Africanos; o denunciado OGCu][ou-se, e procurou a protecção
de um ministro, e este sem o meno\' escrupul0 escreveu-lhe a carLa se
guinte, cujn cópia vimo':

« Sr. Dr. F... con Lllndo-me,que hn no seu juizo uma denunciacontra ...
tenuo a dizer-lhe, que sou eu, que tenuo de ser o processado. »

O ministro,que escreveu esla carta é morto, o juiz municipal,que a rece
beu é vivo; e in onle LavelmenLe é um dos ornamentos da nossa magislra
Lura, porque o cOllhecemos.

Em 1830 o Sr. O. Pedro I, de saudosa memoria, encarregou nesta
cÔrte do Rio de Janeiro, a uma pe soa de mandar vir de Li boa, dous
casaes de j umenLos, para a fazenda de S8 nLa Cruz, e succedell, que
quando aqui cheO'ou e Sll encommenrla, já o imperauor havia abdicado:
o imporluclor dos jumenlo , quiz aplovcitar-se da verLigem da época, em
que julgava·se,que o bens .lo imperador,er~o de quem primeiro pilhava;
peuio uma 001111;\ exorbitanle por uma rucommenda, que não excederia
com todas us de pezas a mais ele lres ou quaLro conLos de réis. Para coo
seauir a sua pre-tenção o importador dos jumento, ioLeres ou nella os
mai e.·lIltados, o inl1uentes dos clubs, e das sociedades patrioticas,que di
riaião os rninistcrios, e prelendiiio O'overnar Lodo os tribnnaes do paiz :
a quesLiio foi leva]a ujuizo,porque o paaamenLo devia ser fiLo pelos bens
do imperadnr, e os que O adminisLruvão, negavão-se li uma exigenciu
proterrida pelo L1'1'01' da ópoca ; e em um oom diu tio mez de 1 ovembro
do anno de 1833,lÍs 2 bora ua tarde, o juiz do civel, o nos () fallecido
amia r.•r. J. Ribeiro Fróes, rerebcu de um minislro,a seguinte arta:

Illm.Clnl'igo e Sr. F... ,Perante V. . corre wn pleito de F. que pretende
!Lc.wcr O pagamento ... e espel'o,que V. S. lhe erá favoravel nesta questão.
Era uma que tãu, na qual se pedia quarenLa e tantos conLos de réis, pelos
bons do augusLo orphão,l1ue se achava debaixo da Lutella da naçcio ; a
qllestão foi levada a al'biLros, o apezar dos esforços que se fizerão em favor
do pretendenle, mandou-se pagar doze conLos de réi ; e o juiz do civel,
digno e illustrado mngistrado, que nos honrou com a sua amizade,e dedi
cação, roi removidu pill'lI a provincia da Bahin; e lal foi o seu desgo lo,
que se de podio da magi LraLul'a, con eguindo ii sua aposentadoria em
dezcml.>argador sem ordeuado algull1,e foi viver da lavoura (1).

(L) Parél comprovarlDos tudo o que referimos, no diriaimos ao nosso 1'(' peitavel e
honrado amigo o EXIll. 1'. conselheiro João ~lartills Lourcnço iannu,por ter .ido um
do' arbitros dessll qucslão, e lias respondeu por escriplO. com declaração dos nomes,
uizendo-nos :

No anno lo 1830, o SI'. D. Pedro I, encarl'ogou o con elheiro.T. lU, V. da . de mandar
vil' de Lisboa dous ca aos de j nmentos para propagar a raça do "ado muar na quinta e fa
senda de Sanla Cruz. Esta encommcnda foi oncurnbida ao então negociante de la praça J.
V. R. que de facto a realisou; porbm no anno seguinte.ia muito depois da abdicaçàó,
quando aqui chegou a Teme a .iii desfalcadn, por ter morrido Ulll burro na viagem,
J. V. R. olicitando o pagamento e embolo do cu to e despezas (la encommenda,
pr'ocurou obtel-a ou do pr'ocuraclor do imper'ador ou elo thesouro e i to por um pro
cc ·so em que foi citado o procurador da c roa: e depoi de uma qUl' l.ão prelrminar obre
quem dcvla recal1il' esse pagament), resolveu-se por úccordão da I"lação que pela reparti
ção das quinlas e fazendas impel'iao ,por 1 SO que lal eoe mmeoda era para auómentQ e
beneficio das mesmas quintas. Dividida esla questão preliminar, J. V., que officiosa-
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No Correio jJ[éf'cantil de 7 ou 8 tle bril Jesle anno de 1863, na corres
pondencia de Londres, vcm um exlracto do liscurso do cOlHI Uns el, no
pal'lameRto in"!ez, em que diz, que no Ernsil ,J justi~a e vcmtle' c que cm
seu poder existe uma carta, na qual e prova c.ta sua a e çiio. ~ la carta
segundo nos informiio, não prova ii venalil10ue da mUlTi tratura; prova
porém, que no Brasil, com grande fl1cilidade, os bom ns que del'cm
velor pela moraliJade publica, tliiu carla de cmpeuuo,e muitas vezes n50
pretendem mais do que livrarem- e de um importuno, que lhe não d ixa
a porta; e assim tem-se embebido no espirita publico, que tndo entre nós
faz-se por empenuos; e nil guem requer lima cousa,por mais simples que
eUa seja, que niio procure logo o empenho, uso immoral, que se tem
admittido,para o dcscredito de loJas as nossas repartições.

As leis portuguezas impõem multa, aos que solicilão cartas de empe
nhos, provando-se, que 05 litigantes llS .olicilnriio, e como isso depende
de provas, converja, que as multas tnmbem recahissem sobre os que as
escrevem.

E' tal a immorulidade, a falta mesmo de religião entre nós, que apenas
consta que um senador, um deputado UIlI elllpregado publico aUllecc.
pl'incipião a ("!Jover os empenhos pelo lugal',ou omprl'go,do que i1inda • lá
vivo,á semelhança ,'os alltigos al'llllIdores de casas mnl'tuari1l5,OS quae. ape
nas sabião,que alguem elll'ermaVlI, já elles movião os 1l1lligos,e parento5,com
fortissimos empeuhos,para Ibes dur a armação.

Nenhum goveruo estruugeiro faz Cüso Je nós, porque a experienciü
mostroll.,que depuis da iuc1 pemlencill,o govcl'llo do Brusil não usa de bôa
fé, e não respeita a palavra dos seu contratos, e nem faz raso dos insul
tos recebidos.

O illustrado diplomata conselheiro Antotlio de ~lcnezes Vasconcellos de

mente e prestou a mandar vir a encommcnda em o menOI' inler s e da sua parle, Já depois
na ausencia do imperador. quereod til'ar parlido das circum Lancia" calamilo as em que:
esLava o Brasil,por etTeitos des a re1olução illaudila e verp;onboa de que oinguem quer hoje
ser autor ou complice, e que será cmpre Ilma 01 doa iodelcvl'l de ingralirlã c pertidia na
hislol'Ía do Era i!. para com o Lail'(>z maior prlllcipe cio lempo' moderno : J. Y. R.
proseguindo na acção, apresentou uma conta, oa irnporlaocia d doze conto e tanlo;
endo vencedor por accordão da relação. quaolo a ler dircilo ao pagameolo.quando a en

lença que determioou c e pagamenlo por meio de liquidação e ioLerveoção de juiz s arbi
tras, veio a cxecuçilo, foi então e ne, e acto,que o exequeote apr senlouuma nova coula hi'l
bUmente elaborada, tomando por ba ea primeira ,Jos doze conlo· e tanto,e a elevou a quantia
de-quarenta e tanlo contos de réis -que pretendcu ~xtorquir por qU'lLro jumenLos,dosquaes
creio u, não ~ I'eccbcrão senão dous, simulando para isso, durante os unnos de c[uLstão, o
desvonLo de leLI'as a juro compo loabem do me mo individuo,senetoas 111 smas letras passa
das,e cripta. e a 'signadas n') me.mo dia,não bstantc o grandes iotervul1os nas I'especlil'a
c successivas reformas.

Como juiz arbillo que foi nossa quesLiio, não concordando absolnlamenle com o oull'ojuiz
arbitro,6m tudo favoravel ao excqllcnle.sóment votei pela pI'il11eira conla cios doze contos
não obstante a julgar fraudulenta c apoiada em documentos bem que regulares,no mcu con
ceito intimo t dos falsos, mas que me \'i forçado a respeita-los. Em seguida subindo nova
mente ã relação e e pleito; alli houve altcmalivamcnte aecordãos pró e contra; c pas ados
lempes me di se aqui () honrarlo dezeD1bal'/~acLol' Panliso, que na relação ela Bnhia. aonde foi
cm recm'50 o mesmo pleito, ahi se dec:idiu rir f1nitivamentl' !)plo m n pal'ecel' (J 1'010.

Tal é em re umo a hi toria deste pleilo elll c[ue fui juiz arbitro, e o qual cumprindo o meu
dever, alliviei a casa imperial quanto foi po slvel de um roubo que um demandista celebre
Jhetentou fazer.

Rio de Janeiro 9 de Abril ele 1863.-JoÜo Martins Lourenco Vianna.
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Drummond, quando ministro plenipotenciario em Portugal, escreveu por
varias vezes, ao governo brasileiro,para exigir uma sali fnção,pelo insullo
que soITreu o pavilhão brasil iro em An"ola; e o mini lro dos negocios
estr/lngciro ,II resposta que den iÍs suas nolas foi, SONDE a especie de sa
tisfllÇiio,q lIe esse aoverno e ta rã disposto a dar. OSr. DrummonLl ,enjoado
por semelhante disparale, abandonou a qucstão,e ficámo' cum o insulto.

Recorrendo nós os joroaes du tempo vemos ser o proprio minislro
dos negocios e trilngeiros, em um seu discurso, que o Jomal do Com
marcio de lG de Junbo de 1850, publicou, bus ando lirar de si as invec
tivas que Ibe antepunhão,quem ra gou o véo,epôz á vista do mundo a má
fé, om lue o "overno rio Brasil se tem porlado, com o governo inglez, nas
que tõo da repre são do trafico de fricanos.

Tenhamos o discurso diante dos olhos, e provem as assersões historicas.
o con"l'es O rle Vienlla de 1815, sob proposta do plenipotenciario inglez

10rd Cn tlcriaah de 8 de Janeiro do mesmo anno, lomarão as oito arandes
polencias,a deliberação de concorrerem lodlls,para a execuçiio das medidas
tendênle á acabar com o trafico de Africanos,sendu porém objecto de ne
gociação o tel'mu em qu carla potencia se encarreaasse,como mais conve
lIiente,pal'll él abolição definiliva;em conformidade desta deliberação,e em
virtude do arli,.,o 10 dI) tratndo de alliélnça elllru Portugal,e o Grã-Bretanha
concluido no Hio de Janeiro a 19 de Fevereiro de 1810, no qual o prin
cipe re"enle do Portugal, promeltia cooperar com S. l. BritannicII para a
IIbolição gradual lo commercio ele eSCI';)V05, COI1IOÇOU o goveruo ioglez
log0 a celebrar com Portugal o lratado ue 22 de Janeiro ele 18J 5, pelo
qUlIlo "overno portugul'z se obri"ou a acabar,desde logo com o trafico ao
norte do Eqlludor; e comprometteu-se a estabelecec por tralado especial,
marcar u época definitiva,da cessasão geral em.todas as colonias.

Em 28 de Julbo do 1817, celebrou-se outro tl'atauo adeliciooal ao pri
meiro, no qual o "overno convencionou fazer uma lei de repressão, esta
belecondo busca, organisondo commi sõos mixtas, dundo instrucções para
os apresadores, e orno neste tr/llado adelicional,só podião ser opprehcndidas
as embarcações em que fossem achado escravos, fez-se outro lratado addi
di ional. Ent,"ío °gov rno portuauez, fez pubJicl1r a lei cle 26 de Janeiro
de 1818, pela qual mandou arrematar por qualorze 8nnos,os serviços dos
Africanos Ilpprebendielos.

Em 15 tle ~1urço ele 182:3, fez-se outra convenção, na qual se aclmiltio a
upprehensão das cmbarcllções empregada no lf11fico, por algumas circums
tancias, ou indicias que fizessem presumir, empregarem-se no commercio
prouibido.

este estado se uchavão os negocios entre o tYoverno de Portugal,e ln
glat(lrrll, CllléWdo o Brasil proclamou u· SUil independeucia; e como pejo
facto da sua separação de Eorlugal,estüva na obrigação ele cumprir todos
os compromissos, que lhe erão relnlivos, c que havião sido celebrados,
entre o governo inglez, e a sua antiga L1lctropoli ; celebrou-se o tralado
de 23 de Novembro de 1826,no quul ambns as nações se compromell"êrilo
acabar com o trafico de negros; e que seria considerado pirataria, lres
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annos depois da ractificação. Os amigos do commercio de carne humana,
principiarão logo a criminar o marquez de Barbacena,de ler adoptado a idéa
da abolição, perante lorel Canning; o que não era exacto, porq ue seria neces
sario suppõr, que o governo inglez se de cuiJasse dos seus interesses, re
conhecendo a nossa im!t'pendcncia, sem chamar a elIoclividade os com
promis os, que havião. Como o lralaJo de 23 de Novemhro do 1826 con
tinha uma obrigação clara,e e simples,convenciolloll-se no me mo Lralado,
que para regular esle ueO'ocio, filrião parte dello, corno addicionaes, os
tratados com Portugal de 22 de Janeiro de 1815, que acaboll com o com
mercio de oscra1'05, ao norte do Equador; o de 28 de Julho de 1817, no
qual o O'ovel'Oo pDrtugucz pl'Omelleu fazer uma lei de repressüo, e estabe·
lecêu buscas, conlmissões mixlas elc. A 23 de Novembro de 1829, com
pletarão-se tres l.lnnOS, depois de raclificado o lralado ; o de dir iLo, e lava
abolido o tranco de homens, entretanto elle conlinuou, sem que o goveruo
brasileiro empregasse seriamenle de SUII parte os meios repressivos. Con
linuou em 18:10,a trali 'uocin da Africll,pnra o Brasil,col'no se não houvesse
um lraludo: lodavia alguns fricanos forão aprebcnd idos na côrle do Bio de
Janeiro, e os seus serviços arrematados por qllatorze annos,na COllformi
uade da lei do 16 de J/lneiro de 1818. '0 anilO seguinle tle 1831, mc
Jiante algumas reclamações do governo inglez, o governo do l3 ra iI deu
principio ao seu systema de repressão, por uma cireular cle 21 ele Maio
de 1831,elirigida as' ClJlTlal'llS m'Jllicipües do impcrio,recommendaodo-lbes
que mandassem proceder pelos juizes de paz, no 'aso de inlroclucçfio de
Africanos huçae , contra (IS impol'!{Ir1ores!? Foi 110 le mesmo alluo que
na cidade ue Santos,se fez uma apprehensào de duzentos sessenta e seteAJri
canos novos, e os "seus serviços forào arremallluo : lamuem nes e mesmo
anno, passou na L1ssembléa legislativa a lei de 7 de Novembro, impondo
penas severas, e multas, aos traficantes, pura a reexportaçào dos escravos
apprehendiclos.

A lei de..,6 de Janeiro de 1818,qlle determinou a arremalaçào dos ser
viços dos AJricanos por qualorze annos, reduzia quasi lodos iI escravidão,
e muito prinCipal rnente, os que forão distribuidos fóra da cÔrte, pelos fa
zendeiros. As distribuições farão feilas á individuos com nomes suppostos
e protegidos por potenlados, que ainda hoje os possuem, com nomes mu
dados; bem como toda a sua descendencia.

A lei de 1831 ,delermi oando a reexportação dos negros apprehend idos,
revogou a de 26 de Janeiro de 18J 8, que mandava arrematar-lhes os
serviços, por qUAtorze annos, aggravOll ainda mais a sorte destes infelizes;
porque não querendo o goveruo reexporta-los, o que cra bem passiveI, e
para o que já havia uma boa somma dos salarius pagos ao thesouro pu
blico, ficarão reduzidos 1\ uma escravidão porpetua, da qual só póde esca
paI' aquelle, que encontra um protector humano, que se empenha por elle,
ante o goveroo.

'Estas apprehensões poderão convencer a alO'uem, que o governo, e as
autoridades empcnbavão-se em perseguir os lraficantes ! ! Depois de 1829,
o trafico, que era feito por todas /IS nações, tornoU-SQ o monopolio de
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meia dllzia de individuos; os qUlIes de mãos dadas com alguns potentados do
paiz,o faziüo sem meao. O- que suhirão desle circulo, parlllraúcarcm por
sua coola, erão algumi.ls vozes viclimas da na lemeridade em eutrarem em
um negocio,que lhe Dão perlencia; c por isso muito bem disse lord Pal
merston, na camara dos commuos, que meia Juzill de especuladores es
trangeiro",por meio elo seu capital. exercião grande influencia no animo
das autoridades brasileiras.

Esta verdade proferida pelo ministro inglez, era tanto exacta, que cons·
li\\'a,que certos homens inl1uentes no paiz, á troco de alguns avanços,que
lhe azerüo os traficanles de e cravos,derüo-lhes uma extraordinaria protec
çüo; o tanlo elles se f1avão nella,qlle veodião os eseravos em publico,me mo
dentro da- capilaes das provincia , como lambem na capital do imperio.
Se 1I1 crUl1111 nuloriclade maio illustrada, e mais con ciencioslI queria por
dignidade ela ooçíio, tomar conlas disso, era logo ameaçndn de ser demil
lida ou removido, como é con tonle ter i lo demillido d seu commaodo,
um omciul de marinha, por se ter involvido em IIprreuensões.

Préguvu- e a nece idudn do trafico de AfricaDOs como um dogma, e
nillO'lJem se atrevia a combale-lo,na camaras lecrislalil'a , sem cahir na
intliana~üo elo pOlenlados, e ser considerado inimiao dos interesses ma
lerines do Bra ii, e amiao do inglezes. No senado fnllflndo um senador
contra 1\ violação do tralauo, foi refutado por outro seu collecra, que O

laxou de inin'ligo do civilisa~ão 00 Brasil, c dizia esse senador na sua
argumenla~ào, que s escravos prodllzião as riquezas do paiz,e que estos
lraziíio a i\'ikaçíio, e por is o lo da a riqueza e civili lI~1io do Bra il,erão
em duvida orioinada. elo commercio de negros da ii [rica.

Por loda porte os propnganrli ln da necessidade do trafico, procuravão
incutir 110 espirita do povo,a sua nece-sidade: olhaviío para os emprega
do publicos,e lhes diziào, se c acabar o lrnfico, 1150 haverá com que se
plwilr os 1'0. o ordr.nndos; volta vão-se, pnra os I:IVrauor 's,e lhes dizião,
se se acabar o trafico, as vOo -ns proprierlndes f1caráõ abiindonadas,e sem
valor,por lliio t rdes quem trullllhe. OlhllVüo para O homens de boa fé,e
que des<'javão II ce SllCÕO cio ommercio de CHrne bumilna,e l!le diziào sem
duvicln, apporer rá lima revoluçíio 110 paiz se 1I0uv r quem procure aca
bar com o ommcj'cio de Africanos; e o que é mais, e palllavão, que a
mOllilrchill niio podia existir 110 Brasil, .em °commercio de e.cravo., pOl'
que sem !uvida appareceria a miseria. Toda os_a propagnllda tinba por
fim, persundir ao go\'orno incrlez, que o desejo da cOlllinuaçüo do trafico,
era opinião geral do Brasileiros. Em cOl1sequcncia di ·to apporeceu O

r .cr't!amcllto cl' 1~ (le Abril dll 183z det 'I'Ininanl!o, que ns visitas dos na
vios, o todo o nego io do traf1ro, corrp. se pelos juizes de pnz, e ninauem
icrnora, (l qll so passou COIlI e ta doterminnção, e o qunnlo pagnviio os
lrnfi antes pOl' catlll cuueçn ltul1lilun,que cJcselllhnrr.ava.

Por e se tempo se confeccioniJl'a ° codigo do Processo Criminal, e foi
no anno ele 1833,qoe e o mandou pôr cm execuçiio, e nelJo e reforçou a
oll1oipOlencia dos juizes de paz,e se determinou,que os eleliclos commetti
dos pela importação de escravos da Africa, fossem julgados pelo tribunal
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elo jury. Desde entào, se subdividirão os djslriclos, e cada senhor de en
genho,queria um juiz de paz na sua propriedade, para proleger a sua cri
minosa especulaçüo,que era imporlar e cravos em suas fazenda. No anno
seguinle de 1834, appurecêu uma porlaria do millislerio da justiça, com
data de 27 de Agoslo,dcrlarilndo,quc como a lei de 7 de Novembro cle 1831
mandava reexportar os Africanos, llcava por isso revogada a lei tle 26 de
Janeiro de 1818,qne ordcliavn,qlle o Africanos Ocariãu livres depois que
servissem quatorze nnnos nas obrlls publicas, ou alligados él parlicuJare~.

Em consequencia de ta porlaria,e pOi' outra de 29 de Outubro de 183'1-, e
instrucções da mesm:l dala,e mais instruc<;ões ue 19 de ovembro tle 1835,
ordenou-se,que vistas as despeZl\ ,que fazião os Africano ,fossem arrema
tados os serviços dos qne nfio fos 0111 precisos, para as obras publicas, e
que °producto serveri<l paril a reexportação. A distribuiçiio do Africanos
apprehendielos era um meio govcrlllltivo, e LI sorte desses iuftllize , era
abandonada qUllsi cmpre,porque pessoas baviüo,qlle os vendião,ou tlavlio
por mortos, e r-ontra os qllacs, o governo escl'upulava fazer a menor in
dagaçÜo..

O premio ele trilltll mil réis por cada cabeça, que a lei estabeleceu em
favor do denunciante,ou apprehensor,foi procrastinado por aviso de 19 ue
Novembro de 1834., que ordenava, que es e prumio fosse pago pelo the
sonro, on que os presidentes de provincia, se entendussem com as (Js"cm
bléas provinciaes, para resolverem como entcntlessem. Com e3te aviso o
governo cada vez mais. e eompromelleu, mostrando-se a vista do todos,Cjue
procurava sempre meios tle illurlir a bua fé dos contratos, por não c(im
pelir as allribuições elas assembléas pro\'Ínciae5, 03 negocio: relati vos a
apprebensões de Africanos.

Os contrabandistas em cOllsequeucia ele verem, que os serviços dos Afri
canos livres, enio arrematadus, tentarão cm 1835 lima nova especulaç<io,
qne foi importar no Brasil negros a titlllo de colonos, e ne ta qualitlode
chegarão ao Rio c1eJaneiro os brigllcs,qllese denominav5u ~mizCLcteFeliz,e

Angelica, allegando, que indo parLl ~I()ntevidéo,o governo daquella repu
blica,os não quiz receber, o que os obrigou ii vir para o Brasil: os donos
desses navios fonio processados, e absolvidos pelo jury, c o goverllo obri
gou nos donos dos mesmos, u dar l1l Oanças, nas qUlles se cOlllpromelLitio
.reexportar os Aricano ; e o que se pas"()\J depois, todos souberão,porquc
II fiança fi ou em eITeíto,c os negr s forão vendidos.

A' v.ista pois desse scandalos, praticados mesmo á vista cjo gOVE\1'110 cen
trai, parecia que se tinha abandonado a repre são, chegando II ponto tios
Africanos up\-lrebell(lidus, c postos cm deposito, serem arremlltados pdos
proprios juizes de paz. O governo inglez, não qlICrendo violencias,illslOIl
para que se determino. se por meio de um tratado, quacs os indicias ne
cessa rios, para qtlC fossem jll13adas boas presas as embarca~ões, que SI)

ocrupassem no trafl'o, ela mesrnil fórma, por que e bavia tralado cum
todas as noçõps lJlarítimas ela Europa; porque dizendo nit;amellle os
artigos additivos de 1817 ,que só seri50 apprehendidas as cmbar lIçõe em
que fossem acllados Africanos; e dizendo o tratado de 1823, que ainda
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qnondo não fossem achados Africanos, seriiío bostanlcs os indicios, sem os
indicnr, era claro, fuzer-se por um 110VO (r/llndo, a (1 'signação cios indi
cios, para evitar-so eontcslações entre os dOlls govrrnos inglez, e' brasi
leiro, Afl ln ral.Oavcl exig neia do glll"rllo illglez, n{io quiz ii 'Crder o go
verno do Brasil, l) provou ao 1IlIIIH.JO,iI IIll má vontarle, em acalHlr com o
commorcio elo cscrilvlIluril, TIavendo nllldança no pes oal U6 ministerio,
o que olllrOIl, reronbecunoo ii rllÚIO do gfJV mo inglez, em 26 de Juiho
de 1835 convencionou com o Sr. Fux,ll1ini Iro brilannico 110 Rio deJaneiro,
sobre os artigos, que especiflcnviío as circulllslancia ',que autorisavão a ap
prelJensão legal do l1avio,quc e ernpregilvll no commercio de negros. Este
nol'o tratado, foi remelliclo á camarn das (leplllauos para ser approvado, por
que o imperador, o illuslrado Sr, D. Pedro Ir, Cril menor; e deixando
(~sse mini tI'O 1\ pll ta de l'stri1ngeiros,001 principio do anno de 1836,os seus
sueces ore, não exjgirão moi- du camara, a approvação do mencionado
tratado.

Ogoverno incrlez niío ee' ava de reclamar a ractiflcnç50 tio tralado, por
qu u seu ruzeiro oa costa d'AfriCIl, além da enorme despeza, e tava
selluo diúmado polH peste; . a raziío ospe iosll cio gOl'orno do BrClsil,para
füvorecer o conlrabaud'),ern dizer ao crol'emo inO'lez,que nào podia acabar
complclumeote a impOl't[l(:fJo (' panlosa,qu(' se fazia dll negros,em altençiío
a vastidiio do lillurlll dI) imperio; c para di farçar n S'Iil mú vonlade, veio
om no\'a chiran:l, qllc foi' em 22 de Junho ri 1839,u mini Iro de e.lran

"eiro prnpôl' ao millistr,o illglez 110 llio dI) Janeiro, uns no\'o artigos de
conl'ell~50 em nlll SUl memurandum, cm que dizia, fil'ariiio acabadas as
cnmmis.ões mixlns, e qlW o govf'l'no brólsileiru, cncarregar-so-hi,l da es.
lincçãu do trafico dentro d I'aiz, e o governo inglez nas costa do Era iI.
ESl0 Illemorandunl foi remeuic!o pelo lllinislro incrle/., (Ia seu governo.
om 23 de Acrr.slo de 1S/,0.

No anno segllinte de 18 d ,o mini:tl'o illgll'z alH'e:elllllll uma conveDl'iio
lJas('adll no Illelllarnndulll dl) mini 'tro bra ii 'iro,c ao mesmo tempo pe(lin a
eOllfi rma~ão do arligo aduicionacs de 1835,nul0riormrnleconvenciouados

Om li ministro brasileiro. Por e ,c. lcmpo, sahe do mini tcrio o (lutar do
melllurandum, c entnl oulro pnril o mosmo mini lcrill, o qllal fespon
dl'U ao ministro illglez,quc Pl11horll o seu llnlcce Sal' lhe fiz '5se proposições,
olle nno Cslllvlllnni ,nenl por mtigos addicionaes,e nem pelo mcmoranclum.
Em prl'SHII~a de Hlllelhalltu esetllldlllo, o governo brasileiro nada quoria
11I[lis,do qlle gonhal' tP.lI1p, pcla má fé,entreter-se Ogovernr' inglez : po
litica cstllpidil e e:l\'illoSil, fIlH' Dão podia [rI' 01111'0 l'esullado mui ,do que
dcsacredi[ar a naVIo I.hasilcira,qllc lliÍo lillllCl,e 110111 tem culpa dos erros cio
sru {'o\'crIlO, p .rllnte il5 nações í'i\'ilisacl(ls.

O mini 'lro,quo elltiio 1'.101'1\ com a i1a til de e lrallgl'iros em 1840,pa1'0
se s[lil' hern,com a rc. posta de l)('gil~iío que deu no mini-lro inglez re~or

reli li oulra [angenle: nomcou a um illustrc, e bem inteilcionuoo servll10r
do Estadu, como plenipoten iurio, para tratul' con\ o ministro inglez,a fim
de orem c1arnmcn[o defillidas.as c.tipulaçúcs da 'OI1VClIÇilO (le 23 de 0
vembro de. 1826, O ministro inglC'z,no Rio de Janeiro declarou, que niío

ll7
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tinha instrucções do seu governo, para trafllr sobre outrlls bases, que não
fossem a do memornndum i1prosentndo cm 1839. Em presenr,/l clesln rcs
POSJil, o plenipolencinrio minislerial, formuloll 11m oulro projeclo de COn
verfção,que o apresentoll,ao rniui Lro inglez, e esle,sem nenhum commen
tario enviou porn InglalelTLI,ao seu governo.

Sendo o mini Lro ingloz nesla rôrlc o r. Onzeley, foi suhslilllido pelo SI'.
Hamillon, o qual ueclarou em 184~, no minisLro brasileiro, que o seu go
verno acceilava o projnclo do illu Lre o ilonrauu SI'. Lopos Uamn,e reo-eilava
o que lhe havia apreselllado o anlecos-or do minislro,qlle nOIll 'ou li hon
rado pienipolelleiBrio. Agorn admire-so o leiLor, que os e minislro que
deu ao illuslre c honr:ldo :Sr. Lopes Gama,depois visconde de ~lllrarJO"unIH~,

plenos poderes,para negociar, foi o mesmo, qun declllrou ao Sr. HnlllilLon
que niio queria mais, o que havin proposto o Sr. Lo[ws Gum;], e acoito
pt~Jo governo inO'lez,porfJue o Lrilnco eslnvll aCllbatlo!!! Nole-se,lllle o mi
nistro tle esLrano-eiros dedarava isto cm 1842,quand0 no anno IlDLerior 11(1
vião eoLr:)(}o deseseis milnooTo. ,e no anno seguinte,elltranio trinla mil! ! !
Esses meios cavillosQ:; do governo do Bra~il, Liniliio por Om, enLreter il bOll
fé tio governo inglez, o que fez, lllé o anno de 1S!,.5, em que e peraviio os
artigos Ildoicionaes de 1817, porquanLfI dcsembllrn~ad() I) governo do Br.,sil
dos dilos arligl1s, Ilnicos,qne oilviio aos ioglczcs o direilo cle iJu cu, Caria
entiio,o que lhe parece,se do tralado de 1826.

10 dia 13 de Iar~:() do nllllO tle 1S45, esperava o o-overno elo Brasil,
que se lhe apresenLasse a convençiio nacional de j 817, e pilra lIsar dos
mesmos meios de sua má fé,llotincOII nu dia 12,á legaçilo brilallllicn, pnrn
]l\() npresellLar ii convençilo; Lraça cnvillosn, para 11.10 estipullll' om II 111

glalerra,sobre os meios de ar·abflr com o COllllnercio de L:ilrne Itumalln ;
porque niio havendo lrnLauo á este re. peilo, a bandeirn brllsileirn, seriil II

ullica,de que se serverião toelo os contrnballdisla de os fal'OS.
O guverno enlp 'llilll- e por ulTIn I,··i 110 corpo iJgislnLivo,p:ll·il rl'primir ()

contrnb/llldo (kAfri~1l110S, e crin juizos especiaos, pnra onllcrl)r os nppl'e
hendioos 110 111 ii r ; mils os quu jii IlOuves:>ern sid nl'semllnrr'ados,seriüo
julo-ados pelo lribunal do jllry. OgOlerllo ingiez,niio I'olldo ne_lii mediu(l,
sellão ii praLicíl da IllJ fé, lliio sn ueixou illudir, e 110 desl;ollsidcrOIl.

\ ellllo-se lord !Jcrt!l:1l repellido, e ludibriaoll, pelu gOl'erno ti llrasil,
tornou sol)re si os meios ue Heabilr c:om o lrafico de Ill'gros, peto direiLo
(>111 virtude d traLndu cle 1826; e 10"0 que soube dn illtima;illl r,~ilil ilO
seu ministro no Hio rI'l Janeiro propôz no parlamelllo ill"I,'z o lJill,(;(1l1lle
ciclo 110 Bras j por-Bill Aberucn-E·ta lei faculL:lva iJO O'ovel'll() ill"lez dilr
busctls, lIpri iOl1:lr,e julgm· embnrrilções é1pprl'ilClldidilS no Lranco.

Apenas soube-se no Rio de Janeiro deslil pruj)l)stil,o llli .. isLru dos l'slral1
geiros,quejá IlIio Elril o III 'SIlI(),Se dirigiu CIl\ 2 de JullJO ele 18ld:> , ii legaçiio
briLlIllnica, dizendo-lhe, que Il gOl'el"lll) brasileiro, niio se l'CCllSlll'iI a IJIIIIl

coovon~iio I'llsoavel, a respeilo uos meios de acnbllr COIl1 o tralico, (era UII1

oulro meio de cwc:anar. ii ver sc nua pilssava o bill) mas, ali porrJlIC fosse
tarde,ou purque o governo inglez,jJ não acred ilava oas proposLa do governo
do Brasil,o caso foi,que o bill passou cm 8 de Agosto de 18ldS,conlra o qual
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o governo brasileiro proteslou pl~rantll US nações,á 22 de Outubro de 18!~5.

No protestp 00 governo do I3rt1sil, ostentou-se um aggravo feito a sobera
nia naciollill,e IJssim seria recebido,se os minislros brasilGiros,não tivessem
levado este abençuudu paiz, ou a oação,a liío serios (;umpr'omeltimentos, á
apresenlar-nos aos olbos do nlundo,coillO faltos ue fé,em no sos contratos.

Dl1poi's cIo lJill Aberoeo,us que govcrnav<io o Brasil dividirão-se em duas
opilliõc : uns dizi<io que l'ill lluaulo existi sê o bill,n50 deveriamos tratar
com o guverno inglez, leve11do- e dar de mão, a sospcosiio cio trafico! ! !
outros porem queriiio, que se conlinl.lassu no systema illusfJrio, de se oITe
recerem projectos de tratados a lnglalurrn, que já por vezes l.lavi50 sido
illuoidos ; e SIJppO lo, que ü primeira opinião, fosse mai li ongeira aos
trancantes de negro, nilo l:lassOLL essa opioiiio e prevalesceu a primeira.
Com em~ito no llnno de 18/~6, o ministro de eSlrangeiros confeccionou um
projecto du tratado sobre os meios de r primir o contrabando de Africa
nos, e ll1andon 110 mini tI'l) bra ileiro acredilado em Londres para o apre
sentil!' ao governo inglcz. No projeclo remeLLiuo parn Londres, estabele
ceu-se a di tanci,1 de UOllS grilOS au Inar da costa, dentro do qllal,o direito
de vi ila nüo poderia ser exel'Clclo; exigia-se o pagamento do cnclemni
s lçõuS arlJitl'aJu pelo unciIl'regnuos uas \:omrniS5Õ('S ll1ixlas ; ennumera
V50'50 as cil'cul1lst neias, e 11m grilude COncurso JcllilS pilril estabele"er-se
a preslllIpçiío 1"g;tI ti el1lprego da el1lb 'r,;,lç<10 no commciTio pl'obibiu(l;
c propul lla- e IJnllllllcnlu qne 10lYo (\,10 U Brasil podes e por Da cosIa UJ
Arri,'a Lll1lfl SLl 'Iiciolde r"l'~1l naval para repromir o tonlndJe.lOclo de negros
co° clri,) o uilcito de visita I dos navios do::.l. fi]ngc,stdh: Brit;innlca. Lord
Aheroen,al'olbcll aLI I. nl iosumonlc 1\ propo lo üo lYovern,) li )13r.;"i! ,e mandou
em J8/(~ a lord Howclen, ministro inglcz 11:1 côrle UO Rio lle Janeiro; p '0
pôr Ul1l trutndo,ao minislro dos negQcios cstrilngei rus qualquer,de com Iner
eio :em que precedesse UIll djU te illlultaneo, paro rcprc~são do trafico.
Lord HowJell Dpre,enlou um proj elo de repres550 igual,flo que se tinha
roito COill o govcrnll pOlluguez, no qual estabeleda o direito de vi.;ita re
('ipro~'(), com a declaração dil Cil'll,.m.lanci'IS que pDJeri5 l dar u Pr'l'SUIll
pçiio leg:d, de '1ue (1" emblJrC;lr~õI'S se elllpreoilv;l,) 110 tontrabando de
Africallos : q ti \ basto Vil limo destas ci rcu IIsl11llcias, para que dés 'o lugar o
clircit J do \'i~ittl dentro dos portu', un.;ortJdoui'OS, c mares territoritles;
cr LlV;] commissÕI's rnixlilS (\ d<'clurava que ossubdilt'sde elida uma das
(lu IS naçõt's Brnsiieira,e InglczD qllC rossem rnconlrarlos D. !Jurdo das em
barc:ações nrgrcir:JS s!'riiin entren-ue- ;IS res rctinls iluloridades, ii erom
julgada' confprmo 1\5 c.Irt 'rminnçõü' dils Il'is cio seu paiz. Em 28 cio Fe
vereiro do '184.8,101\[ Howdcn recebeu em resro~to,que o governo imperial
desejando Iralar com o de S. M. Bi'itannlca, lIcllilva-se formnlando dous
contra-1Jrojeetos q!lO tinl1iio de sllbslituir aos q!le rO:'iio oITo.recido:i pr'lo nobre
lord Huwclen, c que em lrJllpo 0pl'0rLuno, daria conhecimento dellus.
Passarão-se Ires anno."', e o governo brasiloiro,l\iio cumprio a :;Uf\ promcssil,
selldo e!lr, quonJ p:imeiro propoobn, parll (lll d"poi, ladellr, (' clllr lugar
1\05 tr .. Heantes ir.lpOI \ rem proJigio::,al1l('nte Africanos,em t(ld.l o imporia.
Semelhante conclnclu elO governo brt' sileiro,ora rerrebrllsivll,C par ciD qne-
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reI' sacrificar como sacriftcár50 a clianidacle ela 'H~ão. Ogovrrno do Brasil,
com os meios 'hirnoeirosdr ql1elnnr'ava m;-IO,não cnnhr ia ar; onsequencias
do hill AberdrlJ porque talvez s~ persua li se,~II\' o~ illgl('ze-,~em () auxilio
dn Brnsil, não poli 'riiio acnbar com () c' Iltrab/l do: equl' oabandono rIa re
pre fio, por parte clo OVerrlO brn. ileiro, c·.nsaria oe. forçn do aov 1'110 bri
Lanníco. ão .lIcco/leu porém acsim: 1l'\llnno r1e1850, pn .011 ii nll~áo Brn
~ileira,pela elcarndnçiio no vpr ullla oSClllarlrillJO inO'leza nn barra da capitnl
LIa ill1peri",a apri-inllnr o;; navio,:. n dar buscns em t'ldas ns ombf\l'caçõe.
Ilacionaes. Nossa:; força, navnes niio plldiüo medir--e,corn as for-:as navneS
dú Inglaterra; e a circular do a \Vrrt!O de 31 dt' Julho de . 850. flllS presi
dentes das provincia ,pnrn que as for'a!ez:ls, e fortrs, que gilarneccssem os
nossos parlo" ba IJ ia, e cosia" fhess"m fogo em totlas as em harraçó,es estran
geiras, que aprisionassem us nossa, Na um;l dessas provid 'l!Cias bannos,
que servia apenas,p;I)'.1 entretl'r a i dignação publictl. Ogoverno bra i'eiro
pedio tregoas, ao agente do governo britannico nesta côrtc, e promelletl
fazer pns'nr no corpo legi- !atil'o uma lei, que tirAndo do trilullal do jl\ry,
o julgamento do crime de commer io de n~gr"s, o désse i1 juizes dll 00

mea~iio do governo; as~jm como outras merlidas r aulamentarr's 1:1 rcsprito
dos indi"ios de se empregarem as embarcações no truuco. Com eITcito,
uma cxigencin de punhal (10 peito, não ac!miltia mai~ chicana. e a \r'i de 4
dc.'etembro de 1850, foi promulgada; pO'ém de uma mnneila casllislicll.
A lei deixava ao fôl'o commum ojulg[lmrnlo c)os Al'ricallos,que niio Fo sem
apprehl'ndidos DO mar. Não porlia ('scapal' aos inO'lezl's,Çjue o melhor ql\i
nbão, ucava ainda a dispnsj~ão dos contrabflndistas,e o governo brasileiro,
cedendo a novas exigellcias. fez passur a lei de 5 dI,) Junhu de 185'~,cllja

disposição amplioll o conhecimento do crime elo commorcio do Africanos,
quer em terra,e quer no mar,a juizes rspeciacs. E 'In mediua tirou todo o
pretexto 80 governo, e o tornou Te ponsavel por todo o desembarque de
Africanos,ql\e se lizessem no lilloral do Brasil.

Com ctreito as disposições energicas do governo iuglez,e o julgnmento
do crime de contrabando, devolvido pelll lei,a juizes e per'illes nomenclo\;
pelo govel'l1o,susjJenrlerfío a importação do Africanos. Se o governo bra·
sil iro quizesse desde 1829,entender-se de boa fé, com o govern ingle1,
acerca ue medidas repressivas; se desele o principio,huuvesse mostrado
energiB,e boa vontade, não leriamos soITrido tantos insultos, olhoclos pelas
nações da Europa,com pasmo; pois é geralmente sauido,quea respo ·ta,que o
governo do Brasilteve,rle todas as nações,perante as qunes proteslol1contra
obillAberdenfoi,qne ogoverno dll Brasil fosse pontual no cumprimcnto dos
seus tratados. Se o governo brasileiro, se désse á lição dos nossos clas
sico. ,e particularmellte do sermonario do celeberrimo pnLlreAntonio \ iyira,
da Compallhiu de Jesus, sem duvida a maior intelligencia do se~1 seculu,co
nhecerin a força ela n/legoria que 11m HI, lhe disperto\l em um sermão do
(j'luresma.prégado na capella real de Lisboll, no no anno de 105!. Apro
veitllndo ás circumstancills do lugar,c do auditorio, o grande Vieil'll,ensina
aos politicas a scietlcia de gOYCl'rar, pronunciando o monosyllubo 111.
A palal'l'a d muito breve, mas Y!,f:O diglUt de menor repct1'o. Vó,:;
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dizeis: Estes. E quem não clú'á: quem são estes? Jluitos é de crêr
se ambaraçarião logo com as riJdes, e com a bT1.rca; mas então longe
e tou de encalhar neste baixo (posto qLte o seja) que antes o exel'cicio
de pescadore 11M pareceu melhor no iciudo, que estes apostolos podião
ter para a profissão de primeú'os ministros. Que é uma bal'ca, se
não uma l-epublica pequena? E o que é uma monarchia, senão uma bal'ca
91"ande? as ex pel'iencias de tuna se aprende a pratica da outra, Sabe,'
dictar o leme a U111,e aoutro bordo, e cerra-lo ele pancada quando convém,
saber vogar, quando se hade ir adiante, e seiar quando se !Lade dar volta;
e suspender ou fincar o r~lI!o, quando se ILade ter firme :-sabe,' e perm' as
marés, e conhecer as conjunções e observar os caf'is do Céo - sabel' tem
perar a velas con{orme os ventos, largar a escôta, Ott can'egar a bolina,
{enar o pall1l0 na tempestade, e na úonançet içar até os topes. Tão poli
tiw como isto é a arte do pescador na mareação, emais ainda nas indus
trias da pe ca. Saber tecer a malha, e se?Jurar o nó : saber ']Jaza?- o
chumbo, e a cort iça: sabel- cercar o mar para prover, e lIstentar a ten-a:
saber e·torrar o anzol, lJam que o peixe o não cÓl'te, e encobri-lo pm-a
que o não vrja : saber largar a scdela, ou têl-a cm teso: sabe,' apro eita?'
a isca. e disperdiçar o engodo. Só um de{eito reconheço no pescador para
os lugares do lodo, que é o exercício de puxar para si.

Os no sos polilicos, com raras excepçõo:;, estiio incur os no desagrado
do o-ramle Vieirn, porque além de lerem pola falta ue experiencia, deixado
a barca do E~Lntlo, elll ri co de nallfragar, o muito, quC\ lem (oito é PllXL\
rom para si. r a historia da diplomacia ura ileira que Illai. adiante faremos,
seremo mais expli 'itos, pois que leremllS occasióes de mostrar os descon
certos da no sa politica, bem como o aproveitavel della.

P.'oclamaç.t:o elos l-OVOS elo B.'asil, aos habitantes ele
POI'tngal, enviaela eu. luna carta. ele UIU anügo ela
ciclaele alo Rio ele Janeu'o, a. outt'o da. cidaele de
Lisboa,

Porluguezcs. amigos, companheiros, filhos primogenilos da nação, ra
mos mois principaes de til grnnde arvllrú do Estado, que felizmente vivi
fica o mais augusto do' s Jboranos o nosso amabili -imo principe regente,
se é pos'ivel, que de paizes tão remotos, como os nosso~, passão chegar
II vó:; nossas vozes, es ulai-nos, preslai-nos ouvidos a[ectuosos e conhecei
que o desditoso estauo actual da Europa e principalmente desse vosso
eOlllinente tambem nos commove, lam1JGffi faz rebentar de nosso corações
puros sentimentos de honra, do zelo e Lle mui constante lealclade. A cor
re pondoncia, () inrlissoluvul conqm!ill que deve haver, e ba entro nós,
como entre verdadeiros irmãos, bem que separndos por lantos mares,
liga-no em jo-ul\es interesses,ehama-nos ao mesmo parlido,e düqui mesmo
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nos convida n que concorramos para com vasco em assegurar vossas es
peranças, e ptOn~over vossos desejos CO!l1 as ll111is erfl(·uzcs illstnnci1ls ue
firmar cm vossa ,Iiberda('e o vosso e 110 50 mais certo bem que procu ruis.
Guerra aos inimiro. commuus, gJerra aos inimigos da publica seguronça
ela paz, da truuquilidale, 005 illimi~oc do nosSO bcm, aos inimigos tlccla
rados cio Estallo, e dn rcliO'iiio. Dai a vos os filho testeulIinllllS inucle
veis de vossos geDerosos br;os; ellslllai-Ihes·e,lll illustres exculplos o valor,
a corag m ; prosegui COllstalltl~s cm tão honrada cmprcza, conl qllC fUl'cis
eterno o vosso nOI\1C, sempre immorlill a vossa (ama. Abrasados dos mes
mos sentimentos, iollamados do mesmo nfTecto, laqlli mesmo llOS unimos
á vossa causil prOst;'i1do em vosso iluxilio com forte e robusto braços
nossos bens e vidus. \ ós roste Os que no trouxestes () conl1ccill1ento do
vercladeir Deas; vós lll.'e nos illustrastes com o lume da fé de 5 us mystc
rios Silcrosantos·; \ÚS nos en~illil te. 5llil doutrina pelo conlll'cimcnto do
EvangeUJo, como sem recompe lsa faltaremos a, talltos beneficio'? 'omos
os mesmos, 00105 portll["lleze" sorna:; irmiio', fllIllls lodlls, e le cen
dentes ue her<Ícs CTuerreiro , iutrcpidos, inviClos, li lIe exallurt'o a gloria
da nossa nação, e nus ih. ':'ão lldmil'ar.1os, e timir!u' lO torJlJ o lI1UIH.lU.

Honremos suu ll1ClllOria il1lilallllo-lhe SIJ/lS grGlllJcs acções; reconheça a
Europa a prole do iouizcs, do Rapinas, d05 F,eila , dos Nuno, dos
Menezes, clus Uenizes, rios Freires' jlnblique 1\ America as pro sas dos
Jucquc', r.1os 1eareiros, cios Mellos, dos Castro, dos Vieira, e de outros
generaes famoso, que tcriiio pur illjuria niio lhos seguir·mo os exc 11

pIo, não IlLes ucclalllar-mlJS as v;ctorias, canlill!l<llldo tl pUi dHllo,
pela mes;na csll'ilda, por anelo se elc\'ariio ao templo da inllllc)I'tal idarle.
Chegados sois El extremo de niio poder despi.r n- armas, ou flS baveis cle
ensopar nos inimigos peilos proclaml\ndo a victoria á custa de suas vidas.
ou haveis ue vender as vossa;; ús mãos do mais barbara de lodo~ os tyran
nos. Sobre tantas injurias, su to , perigos, roubo", e extorsões de lOuO
genero, com quo fostes VfjXaC os, c de que com bl\stnllte magoa nossa élqui
se tam e cutado \'OS as lastimas, cilusa tendes mais ju ta, motivo muito
mais lJOlIrado vos deve 01 riuilr. E' o nossO nugusto solleruno, O III)SSO
amalJilisslmo principe, quem lhe dcclurn a guerra (1), somos Jeveuores
á sua palavra, insta·nos o credito de seu nomc,o sugrndo de sun pos·o·1.
Demos uma prova certa de ocna obed ieLGia, le nosso amor, de nos a
gratidão; prolestel1oS cm IIOSSOS coraçõe guerra implarnvol áquellos mal
vados, ·ao bando dos ladrões, aos racinol'osos, aos impios; gnerra clCJ'lHI
ao vil, ao parfic.1l', ao monstro dos monstros, 110 dete:.tllvel .N3poleüo.

(i) Conslava da me'ma c.1rl&, CI1I que foi rcmeltida csla prorlamaç'1'J. que foi tfio ex
·traorúinurio o tran porle, e Ião geral ua cidade do Rill de Janeiro ao I~r-se a declaração
de guerra feitu por S. A. R. em o 1u de ,)Iaio,sohre as noticia. que enUío mais se espalhil
rão, de qne us Francclc <1l(uí haviiío r ilo, qlle corria o povo cheio de furor pelas rlla., e
praças, clamando vin""ança, e alguns chCóaráO a vir á' embar 'lIções armadas, rcquercnúo
que os trouxessem logo para o rciuo; c quc o me 1110 aconlecera em ouuas mais terras do
Brasil.
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Cerlos eslámos lambem nós ag.lril da lrnição, que se nos apercebia, quan
do vimos chegar a um de nosso porlos, sem que ainda desconfi3ssemos
por no sa boa fé, a um do il'miios daquella bj'dril feroz; lelll,iio damnada
certamenlc o lrilzia paril rollbar-nos, pélra de lruir-nos, pilril acabar nós
junlílment comvosco. Di~sipem-se de umn vez lantos aruis, lanlo en
gano fabricado, pela malicia que no' Lrilziil alltlf'inar!os: I~OI'l'fJO por toda
a lerra rio tle sanguc, rebente enlrc espes il nuvem de fumo o ar acceso,
com o ftlzilar dos polollro , ypnha vorni[nnr!o eslr(l"'os, e ruinas a mesma
morle, narla 1I0S Ít'va de ob.laclllo. nada embarace no os sanlos projec
to . Tendes em VClS~o f"vor 1\5 llrmas sempre viclorio:w..; dos nossos anti
go , I' f?cnerosos alliados, a (j1)em já deveis o principio da vossa liberdade;
(pie podeis receiAr? O poder, ('om qlle a ilslucin, o impio vos assusla, a
aleivosia, que lhe gron"'eou [nnlas vicloria sobre as nilções do arte, de
qllC nlrola soberbo, não póde prc\"nl~scer coniril o Céo, que peleja em
vosso auxilio. Bem o vi tes vós, como nno sem "'rande prodiaio fez raiar
a!li 11111 dia formnso. Clill'O, e sercno em meio d(~ lanlos tristes, e tempes
tuo o , paI'(} que pudc ,e sair o nosso nmal iTis imo prin 'ipe ô promover
neste paiz. rluo veio a felicilar om a sua I resen~a, ii -eO'urança desse
Vfl.'SO, e a alva~iio de toda li EuroplI. Que vo delélll, ou que mni poueis
aprIO(' r? E .e esperais, llle vo vamos aCOlllpanllar em Ião glorio n cm
pre~iI, por baixo dil ondn om a espada na bocil,el1l breve nos verei a
par dl' VÓ' a eorlar·vos n. louro, com que 11lIveis dn Ol'llé.ll' vos as cabeça,
rh({ios ele jll! ilo, ollvindn cele!Jrnr em fI' livas acellllnaçÔ(lS os vossos
lrlnmp!Jos. Seja 1'I1plllado IrHidllr. e infanle lodo illunlle, se al"'um lia
(o qn niio par 'to) enlre vó qnc recn'o c;nulrillllir eUln lodos seus bens,
, calJedlll~S para o-ta gnerra a qlle UI11 dever liiu sagr"do no' chama, lu
nlln- e por indigno de viver cm meio de i,ladiio~ honrado. indiO'IlO do
noml' porlnO'lIl'z o que niio approvar tão sanla inlen\'ões; e que sendo
1Tl!-L l' apezar dos annos, ap('1ar do. emprego~, c tlignitlndus niill nppare
r, 'I' ('om a armns na mão a suslenLa" n Cau ii l)ulJlicil. Ainda Lenue- diánle
do olhos o an"'ue fre co de lalllas illn lccnte que fOl'1i(l viclim<l do seu
furor, da sun lj'rilnnia; ainda s ouvem nqui me moo "'emitias e brados
laslimosos. com qne mal os d(~ixllviín rarpir sua. des"raçns. O céo éjn ln:
O Céo niio dcixilrtt impune IlInlos U li ·t:)s. Vó me, mos Llül'ei de ser
tl'.lnlllllllbns tio lremonlos ca liO'os. qne Iltlde fultllinar 'obre o iJutor de
ln II lo ITlides: jú qlle se torllou inillligo da paz, ac1vel"ilrio da juSliçil,
per~ 'gllidor de Dens, e da religilio. que nté onsou profimnr ~. li1geslaJe,
rOllhillltlo-llle os allribulo,. senlirá o 'usligo de ons ilT1[ iedades, serú
dc-penllndo cm nby, mo cio Ilorrores, e o ll[ulo de imperildor, que ó lem
p la calull1nia, e iniquidade se lhe torllarÍl com p rpellla infamia 110 de
femclllidn, f't'1I I, pcrjllro, ueshul11nno, mOIl lro execrando vumilado pelo
inf 1'110 pn'iI llllgello do Illlil'er o. Sêdc vó,; o ill'lrumellto da slIa viII
gnnça : alorini-I'o , pai; fosles eleilo' (l execulores da jl1sl iça do Todo
Poderoso, como cm Olllro lempo os lsraelilils para Cé.l 'li"'!) UOS FilisltlllS, e
dos mais povo, que se conlrapunhão á vOlllade do mesmo Deo. Cobrai
aoimo, ganhem vigor vossos corações, que lendes a vosso partido o
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Senhor das viclorills: já foriio suas, 11S que em seu nome ganhnriio os
vossos e nossos vizinhos Hespllnhóos, oulrlls tantas tem preparado para
vós, e ainda mai , com que ficimí em perpelun filma 11 vossa aloria, Pelo
jai, pelojai PortUlYueze pela crloria do vosso nome, pela conservação rle
vo sos bens, pela libordnrle, e qllieln~ão do vo 505 lilhos, pela srlYurança
de vossas vidas, pelo credilo do nosso prin ipe, pela honra do no 50 Deos,
pela grandeza de um, imperio sell, que ba le compelir com o mundo na
duração defendido, e suslenlado por 0110 conformo a promessa feila ao
primeiro ALfonso.

Rio de Janeiro 9 ele Julho ele 1808.

UI'ido-se muitos lu~a.·es «Ic IllOgisil·at....a, va.·ios
ItovoafIos são elevaclos a. cathego..ia elc villas.

oRio ue Janeiro 10rnanJo-se repenlinilln 'nLe um cenLro notavel de po
pulação, e esta com índole e coslumes diITerenles, deveria nalurlllmenle
dar origem a conl1ictos o crimes, qun convinlta reprimir e cilslionr, o por
isso o príncipe l'('gcnte, mandou poc alvnrá com força de lei <ln ...:r de
Junho,crcar dous juizes de crime, com a gradullçiio de ('gundil clILr iJl1cia,
para os bllil'os quo se creavão compondu-so uas frelYuezias da Canuelélria,
II SanLa Rita, formuvão o primeiro; c 0 segulldo iJ ff('gucziu' du é,
S. José e Engenho Velho, pois o inlelldoole-gc1'al ela I oliciu, não podia só
fazer eITccliva a acç;lo da Iri, sobre os culpados, embora livrsse duns illl Lo
ridades de menor graduação, não pudiiio ncclldir a ludo. 05 dou; juizes
do crime, de intellig l ncia com o juiz de fóra, couvitlor dn conl(1rca, exe
cu:avão o que a policia ordenaviI, devendo alies elllend r d\)s crime,
dirigindo-se pelo regimenlo dos nlillistl'os criminaes ue Lisboa, aprzar de
tercmoulras preroga!ivas,como se vê II:J lei. E~LiI providerJcia nil" 50 li
mitou a cidade do R.io do Janeiro,pnrém Lambem oS noras villas do Angra
dos Reis,da [Iba Grand(', Paraly,MalYé,e Macacú,pilla onda se IDilndou 11m
jl1iz de fóra, !lu crime, e ol'phãos, fi a11l\. r a SIlU \'IJlllooe a esc.dha ua resi
<1encia, (;0111 lilnlo quú a ad111illislração da jusLi';a, niio exporim(,lJlas:o
damno.

Por e~se lempo O governauor o capilti!l-gelloral do Pl'rnamlwco, reco
nhecendo que a viila de Goyanlla por Sl1a mliÍln populilça, linhn necessi
dade de um:1 illlloriclade crimiml1, represenlou a S. Alteza, pedindo·lhe
que para melhor admini~lrolção da ju liça, manda se puré! alli esse Jnilgis
trado visto, se necessilar dolle. A villa de Goyanna, muilo i1Dli LYlJ, e por
suas condições lJiio podia perlllanecer corno c lava, e por iSSf) IlIere. ia
todos os favures do goverllo de S, Magcslade; pois convillha extinguir a
antiga ouved, ria de IlarnarJci.Í. por dar origelll a COOOiclos de jurisdicçAo
com as justiças da telTa, o principe regente ilLlolldeodo as nlzões tio 5ell
delegado de Pernambuco, extinguiu a ouvl'doria do llallllll'ilcá, n rrC\llI
na villa de Goyanna e seu lermo, um juiz de fóra do crime, civel, e 01'-
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pbãos, com igual ordenado, e emolumentos, ao do juiz de fóra de Per
nambuco (1).

Ao mesmo tempo,que elevou a catbegoria de viLLa, a povoação de Porto
Aleare de S. Pedro do Sul, Te idencia do capitão-general, por alvará
de 23 de Agosto (2) creou o lugar de juiz de fóra do crime,civel,e orphãos
com o ordenado equiparado ao do juiz de fóra da villa de Santos,que era
de quatrocentos mil réis.

Cbegiio noticias offieiaes (Ia l'estalu'ação (Ie pOl·tugal,
na mesma occa. ião, en. que S. 111. a Rainba D.
1Ilal'ia • completa ~~ allnos (Ie idade. - Festas, e
IlI"omoçiies que se fizerão.

Havendo chegado ao Rio de Janeiro, noticias ofíiciaes da restauração
de Porluaal, nas proximidades do dia sabbado 17 de Dezembro, anni
versario natalicio de S. 1\1. Fidelissima a Sra. D. Maria I, foi tão arande 9
conlenlamento,qne entirão os babitantes da cidade do Rio de Janeiro, que
não cessnvão de memorar os esforços da nação,parase libertar da domina
ção franceza; e o principe reaente,aproveitando as circum l<lncias, fe tejou
o anniversario natalicio de sua mãi, com a maior pompa, que lbe foi pos
sil'el, vestindo-se, e a sua cÔrte, de arande gala, concorrendo aos fe tejos,
e pubiiclls manifestações, o corpo diplomalico, e todas as pessoas de con
siderações, de que se compunbão as varias elas es ua sociedade. Depois
todo forão cumprimentar II • 1. e Alteza, bavendo arande parada, e
alva de toda as embarcaçõe l1e auerra urtas no porto da cidade, e

fortaleza. como cumpria a tão festivos acontecimentos.
o dia Hl celebrou-se urna mis~a cantaua, e deroi Te-Deum na ca

pellü Teal, com brilll1nte oncurrencia do corpo diplomatico, grandes do
reino, e p ssoas distinctas do paiz, baven o beija-mão, e grande pa
rada de toda a tropa, que como no dia 17 saudarão ao motivo da festa do
dia. A idade illuminoll-se por tres dias; havendo e pectaculo no día 19,
no qual . . Real,com toda a sua familia foi a istir. Estas festas tanto
no templo, como no profano durarão tres dia, a começar no dia 19, e
terminárão a 21 de Dezembro,as i tindo as ceremonia saaraclas todas as ir
mandades, confrarias e ordens re(;ulares, havendo procissão de encerra
mento e Te-Deum LCLtLdam1ts, peaando nas vara do pallio, o principe re
gente, seus filhos, e sobrinho; terminando tudo, por cortejo no paço,e fe
licitações mutuas.

S. A. Real, comprehendenJo o fau toso motivo da festas, que se cele
brárão,galardoou aos seus subd iLos, e üS demais pessoas,que tomarào parte
neltas wm os titulos,e conclecorações,que se seguem:

(1) Alvar;", do lo de Agosto de 1&08.
(2) Alvará ãe 23 de Agosto (te 1808.
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Relação (los deSltacbos lJublica(los DO faustissimo
Qlia. :1.':1 ele ezembl'o de :lSOS,

lIIERCÉS DE TlTULOS.

L\lIZ de Vasr:oncellos e ouza, conde dc Figueiró.
D. I\odrigo de '\lnza Coutinho, conde de J.inhares.
"i:conde de Anadia. conde (Ic Anadia.
n. Joflo de àlmeida de \1 '110 \~ Castro, condr. das Gall'êa '.
n. ~'ernando Jo,é dl~ Portugal, cOlHI de I\gniar.
D. .lo 'é dc Souza Coulinho, conde de lIellonllo.

GR,\-CRUZES DA NOVA ORDE:U DA TORRE E ESPADA.

~Ionsr.nhor Nllncio (honorario.)
Sir 'iduey Smith (honorario.)
Lord SLrangforcl (llonOl'il rio.)

COAÚIEND.~OOliES 1IIJ1'IOI\.\IIIOS nA MESMA ORJ)E~\.

lIicardo Lee.
Gralialll 1\loOl'C.
Carlos S 'hOllllwrg.
Jaime Waller.
L'raut:isco lIili.
Thomas \iVesL'rn.

CAV ALLEIROS O,~ MESMA.

TlIoma1. Simpson,
Tholllaz l:or('.
'('honla? TI' nlwllll.
lJal'id Scou.
Ca I'alhl'iro Tlllllllaz Cruzon

Alvar;', de mercê do liLnlo do consclho aos ('mpl'l:gos de porLeiro da Citlnara,
gual'da-joias.

CO)nIEND.~DOn.E DJ. ORDEM OE CURISTO.

O. AntOnIO Coulinho de Lcncaslrr', governador c c•• pilão-gcneral das Ilhas de
Cabo- Verdc.

~lal1'ocl Vieira da, 'ill'a, physico-mór do reino.
~Iarcos Anlonio de A1.cvI·do Coulilllio de ,\I\lnlilury, ullIa vida na cOlllmcnda qne

tem scu pa i.
Joaquim José (k i\ZI:\'CtlO, com dnas vidas,

Algumas lIlerccs de habilos das tI' S (Irclcns l11ililUre '.

IJESPACHOS DE AIlNISTr.OS.-DEZEun.~RGADORIlS DO PAÇO.

Paulo fCl'I1ap.dcs riannu.
Bernilrdo Joslj da Cllnha Gnsmão c VasconcclloF.
Anlollio José dil Gunhil de Almeiela.
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OUViDOR DE ANGOLA.

Euzcbio de Queiroz CouLinho da Silva.

OUVIDOR DAS A.L,\GOAS.

Jo é Freire Gameiro.

OUTROS DESPAGlIO •

Gni-CnOZEs DA TOnRE-ESPADA NOMEADOS POR EL·nEIO sr.i'\non D. JOÃO vI,
DESDE 1.808, ATÉ 1.821.

Lord Lranrord. Carla rcgia de 17 dr Dezembro de 1808.
~Ion enhor Calcppi. Carla regia de 17 ,le Dtlzembro de 1808.
Sidney milho Carla regia de 17 de Dezemhro de 1808.
Dnqnc de Cadaval. Garla regia d(' 21 de nczembro lÍe 1808.
'onde de Aguiar. Carta regia de 21 de f)czembro dll 1808.

Cond' de Linhares. Gal la r 'gia de 21 de Dezembro de 1lS0 8.
Cond_ de Anadia. Carla regia de 21 de Dezembro de 1808.
Marqllez de B-lias. Carla r gia de 21 de Dezembro de 1808.
~llIrqnez rle Torre, 'ol'a. Garla regia de ~1 Dezembro de 1808,
Conde dR Hellllonle. Carw regia d' 21 de l)ezembro de 1808.
Conde das alI' as. Carta regia et' _1 de Dezemhro de 1808.
~Iarqllez de I\ngrja. Carta r 'gia de 21 de Dezembro ete 1808.
l\lanuel tld Cnnha ·olllo·r.laior. Carla rel;ia de 21 de DI'z mbro de 1808,
Conlle de . ViCl'I1l . Carta regia de 27 de Janeiru de 1809.
Conde de lledondo, Thomaz Jo ; de, ouza. Carla r€"'ia ete 25 ele Abril ete 1810.
illarqnez de !\l1grjia. 1\lssou a elTccLilo. Carta rc[.(ia de 25 de Abril de i8l0.
LOl'd \ lIint:"LOn. Carla regia (11: 16 dI' ~Iaio de 1811.
illarqucz de Alegrel('. Carla rcgia de 211 de Junho de 18l0.
O tenente-g neral Hill. Carla regia (h, 17 de D'zp.lllbro de 1811.
O lenel1le-:;en ral Spencer. Carla re~iu de 17 de Dezembro de 1811,

larqlll'z de Vagos. Carta regia dI' 13 de illaio de 1812.
Iilrquez de Pombal. Carta r 'gia de 13 de iiI aio de 1812.

Vicc-almiraot',de Conrcey. CUlta regia de 13 de lIlaio de 1.812
Mano 'I Jorge Gome rl,~ cpnll'!'da. Carla regia de 13 de laio de 1812.
n. Francisco de. ouza Coutillho. Cana regia úe 1.7 de Dezembro de 1812.
Carlos Anloniu a pio\\'. Carla regia de 13 lIfl ~Iaio ([,: 18l2.
José Joaquim iIlulllt:iro Torres. Cana regia de 13 de ~laio (Ir 1812.
Guilllel'll1c CatT lleresrord. Carla relóia de 13 de illaio de 181'1.
Carlus Sl,l"ill'l. Cana rep;ia de 12 de Olllubro de 1812.
Sir Sraplon Collun. Caria rl'gia de 12 d(l Outnbro de 1812.
~Iarqu 'z de Bt'lIas. Carla regia de 17 li Dezembro d,' 1.813.

isconde de lonte ~Iegre. Cana regia de 17 de Drzembro de 1813.
AnLonio de Araujo de Azel'edo. Cana l\'g-ia de 17 d' Dezembro dr~ 1814..
Ignacio da Costa Quinlella. Carla re~ia de 1.7 (le DeZt!lllbro de 1814.
lIodrigo PinLo Qucde·. Carla regia de 17 de Dezemblo de 1814.
Sir Tllomaz Grallam. Carla rc[.(ia de 17 de Dl~zelllbl'o dI! 1814.
Antonio Jo.'é de ~liranda Ilenrique. Carla regia de 17 dfl Dezembro de 1815.
Conde de Sampaio. Cilna regia de 17 ue Dezembro de 1815.
Conde rle Amarante. Carla regia de 17 de Dezl'lltbro de 1815.
lohn lleresfurd. Cal'la rcgia de 7 de Abril de 1815.
l'riucipe de Tranlllnandurlr. Garla r 'gia de 17 de Abril de 1817.
Conde de Edling. Cana regia de 17 de Abril de 1813.
D. Gaspar Vigodel. Carta regia d~ 21 de FCV~l'eiro de 1816.
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João Hamilton. Carta regia de 17 de Dezembro de 1815.
Conde de Paraly. Carla regia de 6 de l'evereiro de 1818.
Marquez de Angeja. Car:a regia dI' 6 de Fevereiro de 1818.
Visconde de Villa Nova da Bainha. Carla regia de 6 de Fevereiro de 1818.
D. Francisco de Souza Coutinho. Carta regia ele 6 de Fevereiro de 1818.
Conde de Vianna. Carla regia de 6 de Fevereiro de 1818.
Marquez de Alegrete. Cana regia de 13 de Dezembro de 1813.
Conde da Figueira. Carla regia do 1" de Mal'ço de 1820.
Barão da Laguna. Carla regia de 23 de Dezembro de 1820.
General Pagel. Carla regia de 17 de Dezembro de '1811.

GRÃ-CRDZES D,~ ORDEM DE 'OSSA SENllORA DA CONCEJÇÃO DE VILL,~ VIÇOSA,
NOMEADOS,POR H-REIO SE HOR D. JOÃO VI, DESDE 1808 1>. 1821,

Conde de Peniche. Carta regia de 6 de Fevereiro de 1818.
Conde de \'alladares. Carla regia de 6 de loevereiro de 1818.
Conde de Louzã. Carta regia de 6 de Fevereiro de lSiS.
Conde da Hibeira Grandr. Carla regia de 6 de Fevereiro de 1818.
Conde de Barl'acena. Carta regia de 6 de Fevereiro de 1818.
Conde da Figueira. Carla regia de 6 de Fevereiro de 1.818.
Conde de Eltz. Carta l' gia de 30 de Maio de 1818.
Marquez de Olbão. Carla regia de 30 de Maio de 1818.
Marque7. de Borba. Carla rl'gia de 30 de Maio de 1818.
('.onde de Louzã. Carla regia de 10 de Outubro de 1818.
Conde do Rio Maior. Carla regia de 13 de ~Jaio de 1820.

GRÃ-CRUZES DA ORDEM DE ClllllSTO, NOMEADOS POl{ EL-REI O SE HOR D. JoÃO VI,
DESDE 1808 A 1821.

Antonio de Araujo de Azevedo. Carta regia de 17 de Março de 1810.
Marquez de Sabugoza. Carta regia de 17 de Dezembro de 1813.
illarguez de Lavradio. Carla regia de 17 de DezembrCJ de 1808.
Conde de l'eniche. Carta regia de 17 de Dezembro de 1813.
Conde de Eltz. Carla regia de 1ft de 10 veuJ!lro de 181.7.
Principr de ~lellernich. Carla regia de 7 de Abril ue 181.7.
Conde de Palma. Carla regia de 22 de Dezembro de 1817.

GRÃ-C1lUZES DA oRDEal DE S. TIJIAGO DA ESPADA, NOMEADOS POR EL·1tE1 o
SENIloR D. JOÃo VI, DFSDE 1808 A 1821.

José Narciso r.lagalhães de 1Ilenezes. Caria regia dI' 11. de Setembro de 1809.
Conde de CavalJeiros. Carla regia de 25 de Abril de 1.810.
Conde ue Funchal. Carta rrgia de 17 de Dezembro de 1811.
Francisco da Cunha illenezes. Carla regia de 13 de iii aio de 1812.
Conde de arzeda. Carla regia de 17 de Dezembro de 1812.
D. illiguel Pereira FOljaz. Carla regia de 13 de ~Iaio de 1812.
D. Anlonio Soares de Noronha. Carla regia de 17 de Dezembro de 1813.
1I1anJucz de Borba. Carta regia de 18 de Dezembro de 1815.

GTÃ-CRUZes DA onDear DE S. DENTO DE AfiZ, NOMEADOS POR EL·Rlll O
SENHOR D. JoÃo VI, DESDE 1808 A 1821.

Conde dos Arcos. Cana regia de 21 de Dezembro de 1808.
Bernardino Freire de Andrade. Carla regia de 21 de Dezembro de 1808.
Conde de Caparica. Carla regia de 2ft de Junho de 1809.
Conde das Calvêas. Carla regia de 13 de 1I1aio de 1812.
José Caetano de Lima. Carta regia de 17 de Dezembro de 181ã.
lIJarquez de illarialva. Carta regia de 7 de Abril de 1817.
Francisco de Paula Leite. Cal'ta regia de 13 de Maio de 1820.
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o imltc.'a(Io.' dc Da.'I'ocos altpla,ulio a t.'ansfcl'cncia
da Côl,te llol'tugncza Ital'a o DI'OSO,

abendo °imperador ue Marrocos,por noticias omciaes .que o seu antigo
amiao o principe reaente de Portugal, tinha tomado a resolução de pas
sar- e para os seus Estados uo Brasil, 001 toda a Ull ct\rte (1), mandou
pelo eu primeiro ministro lIIahamed Salavi exprimir a Jorge Pedro
Collaço, consul geral,acreditado oaquelle imperio, os eus sentimentos na
segu iote carta:

« Em oome de DEOS Clcmenle,e lisericordioso. Não ha forçu, nem
poder se não em DEOS Excelso.

Recebi a vossa carta, e inclusa nclla,a que o vo so principe regente de
Portugal dirigio ao imperador meu senuor.

Por nolicias que se não podem duvidar, consta que o vo,; o príncipe e
retirou para os seus Estudos do Brasil, com sua UU"'UStil fllmilia, seu mi
ni tros, alguns grandes do reino c familiares, ° que nos tem cau <Ido um
vivo de:go to, e maior sentimento por se ver obrigudo a deixar o lugar dn
sua costumada,e antiga residencia ; mas por outra pnrle estimamo' a real
resolução,que tomou; pois v/li ser soberano independente nos seus va tos
Estados, o que Ibe é melhor,do que' licar, o ser por outrem governado, e
muito mais por aquelles que não tem religião, nem boa fé. Pelo que re~

peita a ('arta,que o vosso principe dirigio ao imperador meu enhor,sobre
a exporta~ão de gado e trjao, devo dizor-vo ,que como a ciuade de Lisboa,
e reino de Portugal se achão occupado , por aqllelle ínimiO'o, Dcou in
fruclifera,até vermos se om eITeilo o evacuar, e licar o governo restituido
nos Portuguezes, que figurem, e aovcrnom em nome da real pe soa do
vosso prillcil e. e te caso tudo quanto pedireis, \'OS será concedido com
maiur abuudancla elo que tem ido até (laora, e vó ficai de avi o, para
no participardes 8S noticia que fôrdes recebendo de Li bua, e do estado
do reino. II ue Dezem! 1'0 de 1807, il1allamcd Salavis. Ao nosso amigo,
Jorgu Ped 1'0 Collaço, consul geral de Pu rtugal.

.tl.I,tigos SCCl'e os do b'ata«lo de 'I'elsit, e.-tJ'ahidos da
historia SCCI'CÜa. «lo gabinete de Ollal)al'te, Itol' Lniz
Gol(lsmitb,

Art, 10 A Russia lomará posse da Turquia Européa, e continuará as
suas conqui télS em A ia, até anue Ibe parecer conveniente.

2' A dynastill dos Bourbons, em Hespanha, e da farnilia de Bragança
em Portugal, deixará de existir, um principe de sangue da família de Bo
naparte será investido com e corÔa daqualles reinos;

(1) Os I'l'is da EUl'opa, não Lendo maio qlle os limiles dos Sl'U.' I'l'inos, r'z que ta
poI ão pela rorÇa dispoze se da' . uas corO ,e pretendendo a de l'or!ugal, achou-s,:
logrado, porque a ,io sahir brilhanle na cabeça do seu solJenmo. Por oeca ino ues'c
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3° A autoridade temporal tio Papa cessará: Roma, c sun. dependeocia
serão annexas au reino tle Ilalia,

1,,0 A Russia se obriga a ajudar a Frnnçll, com sun marinha na con
quista de Gibrilltal',

5" As citlatle ue Africa, r,01l10 Tu nes, A,rgel etc., sedio ocr,u pudas pelo
Franceze , e na pilZ geral, touas ai; eonrpJi ta ,que os Francezes tiverem
feito na A!'rica, durante iI guerra, senio dadn como indeJllnisu~ão aos rei
de Sardenha e Sicilia.

6° Malta será pos uida pelo Francezes, e não se I'ará jámais par. com ii

Iuglaterra, se i1quella L1ha não fôr f;etlidu ii França.
7° O Egypto será lamiJem OCCUPl.ltlo pelos Frallceze .
8° Sómente os vasos pertencenle' ás segllinLcs potellcias, teriio rel'

missão ue nnvcO'il!' no ~lediLerr(ll1e(); a saber: Fran 'oze , HII' iano,
Hespanb6es, e 1talinn s; lodos os outros serão ex 'Iuiuos.

9° A Dioaman'cl será inJcmnisadn no norle ua AlIemanl a, O pelas ci
dades Hanseaticas; comlanto que ella con iota, entr gur ii soa frota á
Franc:a.

10~ Suns Magestades ela H.ussin,e (,'tallça trabnlbaráõ por fazer UI1l :\l'

ranjamentv tal, que nenhuma potencia pi1l'n \) futuro, lerá perl1lis cio dn
mandar oavios mercilntcs ao mnr, sem que tenha um erto lIumero de
navios de guerru,

Este trJtado fui assignad pelu príncipe Kourakin, e prineipe Tal
leirand.

o ~ovel'n@ .io In-incape I-e~'ente n@ IDU"SllU@ anu@ ena
{Iue se estai}ciecCllll Dao IUo «e Jlaneh-4D, cQlidon da.
(liscilllina wiliüQ,",

A milicia no ltio tle Janeiro O'praimento I'nlland\), adlava- C t'1ll disci
plina, e sem [I illstrucçfio necessaria, pari! as evolu(es da guerra, e o go
verno compenetrélndu-sú da netes, idade dn ler tropa di-ciplinil ln, mal dou
pela repartiçilo wmp Lente,dnr as nece sarias pruvidcu III .

111m. e EXI1l. ~r.-Col1stando-me,que os regimentos de inl'alllaria de
linha desta guarniçiio, se achüo presulltelllenle em 'sl/ldo tal, qlle niio tem
um systemu, que os possa regular cnnl ullil'ormid(l(le, Ilas slla opera~ões

militare', seguindo- e disto manourarem os corpos, nO,todo,ou m pnrlu',
ao ilrllitril:J r\0 urficia\ que os comlllíllllla ; c sendo t' te ohJeclo pela 11(1 im
portanciu digno ua mais sizuu'l considel'lll;iio, ordenei aos curoneis dos
ditos regimentos, me inl'ormassem qunl era o plllno: qne tem egoidu, U

desaponlUmento, qur. expel iIT,l'nIOU N~pol('üo, enlre as mllilas Cilricalllras,qlle Ihc fill'

I'ÜU, apparccclI uma, cl11 qlle disjlolldo e dilidilldu U' IIJWIIOS, c as coruas, CjUillHlll
cill'~oll a I'urlll:;al,\'io O M~lI suberano COIll tuda a ,ua fdmilia sahirCIll !l0r 1I1Tl;] poria,
ranqllillamclllc, levando na cabeça a corf);] de l'ortllfpl, pal'~ us seus Esladus du Brasil,
ca mclliLla que s(' i~ araslaudo da ElIrop~, olhaviI para Napoleãl) COlD UlD sl)lrisó de

despl'cso.
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seguem actulllmente os tlitos regimentos, O que executáráo pejos offkios
que ponho na presença de V. Ex., dos ql1aes verá V. Ex., que esta falia de
reO'ularidade,acontecc desde 4. de Julho de 1808, em que sendo S. A. Real
servido maudar expedir ao encarregado do govorno das armas destá côrte,
e capitania, o aviso constllnte da cópia n. 1, para se alterar o methodo aqui
seguido pelos mesmos regimentos, foi por olle encarregado o marechal de
campo João de Souza de ~Icndonça Corte-Real, deste objecto, como se vê
da cópia n. 2, partidipacla aos corooeis cios regimentos, e da cópia n. 3, e
da seguintes os. 4. e 5; ordenando ao referido marechal de campo, as al
leracõe ql1e e devião faz!.'r ,la regulamento, e que no 'aso de ser precisa
alcrutna alten1cào mais, so entende se com o sobredito encarregado do go
vOrno das drmas, para deljidir o ql1e mais conviesse ao real serviço; porém
não COllsta qu' elles tive:; em cooferencia alguma a e5te respeito, antes que
ti dilo mllrechlll de campo mandou pôr em l'xecução tudo quanto o seu ar
bitrio lhe dictou, sem corntudo estabelecer 11m methodo formal que podesse
servir de regra aos officiaes dos ditos regimentos, resultando dnqui a falta
ue nniformidac1e em que se acilão. Avi til do exposto, é indispensavelmente
preciso, qne quanto antes se estabeleça um melhodo, com que inteiramente
s possa reoulllr 11 tropa, emqnanto enão determina o syslema fixo, e inal
teravel, que se devCI constantemenle pOllir, e que a meu ver, deve ser
aqllelle mesmo que se praticar no exercito rle Portugal, pela \'antagem que
disto póde resultar cIO real serviço; e, portanto, espero que V. Ex. haja de
fazer chegar om a maior brevidade possiv .1 todo o ponderado ao conheci·
menta de S. A. neal, c communicar-me a ua real decisão a este respeito.
para me servir de gOV'l"l10, e poder em conscqueneia c1iriair-me no real
s rviço, com agllelle acerto, com que sempre desejo cumprir as reaes de
terminações do principe reO'ente no o enhor.

Deos guarde ii V. Ex. Quurtel-general, 2'2 de Novembro de 1810.-IlIm.
c gxm. Sr. conde deLinhares.-.MQ/rq~le'::: de Angeja.

D. Rodrigo de SOllZO CoutiniJo, onele de Linbares, em resposta ao
off1eio que recebeu por intenuedio do marquez de Aogeja, levou ao co
nhecimenll) do principe regente, o que sabia do estado da tropa, e pelo
que S. Alteza determinou, que se enC<lrrega se (10 marechal João Baptista
de Azercdo Coutinho Montaury, a diseiplinCl militar, sendo por isso io
teirndo em ofUeio de 4. de Julho, que se eglle:

Em conformidade da ordem bocal, que S, A. Real o principe regente
00 so senhor, deu a V. S., é o mesmo augusto se'ilhor servido mandar re
commendar a V. 5., que procure 100'0 dar élS mais positivas e energicas
ordens, para que se oDservom lias regimentos desta cidade, a maior uni
formidade nas manobras, e nos fogos, que pratiquem, e praticarem, se
gundo llS reaes ordens, e se observem os mais segui'os e identicos prin
cipias, sohre o alinhamento, e sobre guardarem-se inalterayelmente as
di tancias entre os pelotões, ele maneira que possão depois trabalhar juntus
os mesmos corpos, com a maior regularidade, e exacção, e que para este
fim, assim como para o ensino das recrutas, debaixo do principio da maior
uniformidade, V. S. nomeie os ofOciaes quejulgar proprios, para que jQ~-
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peccionem, e regulem todos os tres regimentos, ássim como as recrutas,
l:l que V. S. dando as mais promptas ordens, a este respeito, as participe
a esta secretaria de Estado, para serem logo presentes aS. A. Real, que
espera V. S. cumpra esta real, e tão interessante ordem, com a exacção,qu6
costuma, e que é tanto mais essdn('ial, quando S. A. Real se propõe que
estas praticas, sirvão de modelo, para se mandarem executar nas outras
capitanias.

Deos guarde a V. S. Paço, 4. de Julho de 1S0S.-D. Rodrigo de Souza
Coutinlw.-Sr. João Baptista de Azevedo Coutinho de Montaury.

Omarechal Montaury em obediencia as ordens regias, tratou de dar as
providencias, e neste sentido omciou ao brigadeiro João de Mendonça
CÔrte-Ileal,expondo-lbe não só os desejos do governo, como encarregan
do-o da disciplina militar:

Achando-me na conformidade das reaes ordens, que tenho verbalmente
recebido do principe regente nosso senbor, e em observancia das que me
farão dirigidas pela secretaria de ~stado dos negocias estrangeiros, e da
guerra, de que relnelto a Y. S. ii cópia junta, autorisado para mandar
e tabelecer, e regular nm systema de uniformidade, assim no manejo das
armas, como nos fogos, e marchas, para os regimentos de infantaria de
linha elesta guarnição, para que possão trabalbar sempre com igualdade,
e entrarem em linha pnra as manobras,e evoluções, debaixo do principio,
que se acha tleterminado na lei invOlriavel do regulamento de infantaria do
tempo do Sr. marechal-general condr. ele Lippe, que e não acha derogado,
que o principe regente nos o senhor, me tem ordenado, e recommendaJo
faça aqui observar, e conhecendo em V. S., todas as circumstancias neces
sarias, para inspeccionar, e dirigir esle importante ol.jecto do real serviço,
o encarrego, e autoriso pnra este fim,c1eveudo porém ubserv:H o eguinte:

A continuação do manejo das armas, actualmente praticado nos ditos
regimentos, visto ser mais simpliucaelo nos tempos, do que o prescripto no
regulamento. e portanto mais cOllvenicnte.

A continuação dos fogos alternarias, ou por filas, e tudo o mais, que
concorrer para a simplificação elas manobras, o que é de grande vantagem
em toda él tropa, principalmente na infantaria.

A. maior regularidade de união n'l tropa, porque- ne1la consiste a sua
força. Que as marchas sejão mais largas, que as praticadas, e que as evo
luções se executem com ma:s promptielão, do que a que costumão

Que ó alinuamento da tropa se faça sem dependenoia das guias, qne
llqui costumão chamar a lodo o instante para esse fim, o que só é admissivel
no ensino da recruta, porém nunCD em um corpojá exercitado, porque até
faz perder ao officiél! por falta de pratica, e na confiança d03 taes guias, o
lance ele vista, e saber conhecer e praticar o perfilamento.

Que o exercicio dos caçadores, e o sen parlamento de armas, seja prati
cado, segundo as instrucções do campo do quadro.

Em tudo o mais se observe exactamente o mencionado regulamento,des
terrando as vozes, de que actualmente usão, não pl'ohibindo S. A. Real,
que 05 cbefes dos corpos, possão exercita-los, em outras manobras, que
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uteis sojiio, pelo que pCllence sómenle a fogos e marcha, na conformidade
do mesmo regulamenlo, e direc~ões gerae do dito Sr. ll10rcchal Lippc.

rolo quo tora II escola ue recrulas, deve ser c taholccida, dcbai~o do
principios aqui determinados, para o que serão e colhidos os melIJores, e
mais illtelllgentes omeia s inferiores, e além destes, aquellcs suballcfllos
que V. S. julgar oecessllrio , o mais proprios para screlo encarregados do
ensino, e in pecçiio das mesmas escolas.

Para coudj uval' a -. S. nc le tüa im porlanle servi~o, (cu ho nomeatlo no
1° regimento tle infantaria, o major Albino dos SanlOs PereirD, e o cDpilão
"ralluüuo 1\1anoel José ue Souza Leito; no ::'0 d:1 , o major graduado
D. Yiclorio de Souza Coutinho c lenenle llenriqllo cio Dacia ; e no 3°, o
maj r ~Jiguel José Burrada, e o ajudante ,falia I Joaquim; e além deste
officiaes, autoriso a "\. _, para me pouer pedir aqllelles, que julgar ueces·
sarios, e prevjllo tambem a ,. ., que deverá ter commigo aqucllas confe
rencia , que forem precisa ubre esle oLjecto, e dar-me parte da execução
de tuLio o que fica recommendado, c do que V. S. julgar cçmveuiente ao
real serviço, para cu providenciill', e depois fazer presente II S. A. Real.
Rccommendo [I V. S. a hl'cvidac1u possivel na ex.ecu~ão de ludo o que aqui
se acha determinado, e para que os r,hefes dos regimentos fiquem na in
telligenc.in do reforid , tenho expedido as orden nccessllrins, junto com
a cópia ue. te ameio, o elo que recebi da secr 'laria de E'lado.

Deo guarde ii V. '. Quartol-geuel'al, 13 de Julho de 1808. -João llap
tista de A:,cI'edo Coutillho de JIolltat~r!l, lIlarecLIUI, ajudantc-genera1.-Sr,
brinac!eiro Joüo de Souza de .1enclon~a COrte-Real.

P. S. l\ecommendo Inmbel1\ a V. S. que faç'u c ercilar a tropa a atirnr
ao uivo, pois que é um objecto de grande imporlancia, para llproveilnr o
fogt) contra o inimigo. »

O marechal i1jnrlunte-generéll J\Tonlaury, em dala de 15 ue Julho enviou
aos chefes dos.tres regimento de íl1[unlariu de liulJa as cópias das delermi
nações de . A. I eal, sobre o melhollú que munJa eSlabelecer a disciplina
a r 'speltú do uniformidade, lanto das evolu~,ões e manobras, como do ali·
nhamento,que se deve prlltirar nos regimento de infilntaria da côrte Jo
Rio de Janciro, e das dil'('e~-llS, Jue para esse filO mandou.

Em data de ll~ de Tovembro, determinou n. Hodrigo em nome uo
princípe regenle, que selldo indispensavel, que os corpos de milícias
fos'sem disciplil1'1uOS sob os mesmos principias da escola elemenlar, com
que se oxercitoviio os regimentos de infünl[lria debaixo da inspecção do
IJrigadeiro JoITo de OIlZü de I\leudonça CurIe-Real, fr)i esle sciente em
aviso do ='8 ele Novembro, paro qllU se occupa sem lodos os domingos,
da disciplina elos corpos de milicias cI[I guarnição da cOrte, seguindo-se
para isso a oruem ll11meriea: .

a conformidade das reaes ordens que tenlJo do principe regenle nosso
senhor, as qnLlcs me [orüo expedidas pela slJ.a secretaria de gstado l~03 ne·
gocios eslrllngciros, c ela gllen'o, pOl'a que o regilllcnlo de infanlaria mi
licianos desta côrle, sejão disr.iplinados tlebüi~o dos IDe 'mos principios da
eseoln etementnr, em que se achão as regimentos de infantaria de linha,

49



- 886 -

debaixo das direcçõcs de V. S., e segundo a minha ordem instructiva d~

13 de Julho do presente anno ; ordeno a V. S. assim o execute, ficando na
intelligencia, de que em cada um dos domingos ha de ir um regimento,ao
campo de Santa Anna, para se e-xercitllr, e pell1 ordem numerica, devendo
principiar pelo primeiro, no domingo proximo, 27 do corrente, de tarde,
a hora, que V. S. jndicar ao coronel, para o que expesso as ordens pre
cisas a este respeito. Previno lambem a V. S., que é da real intenção, que
esles corpos sejão levados com conveniente moderação, devendo V. S. par
ticipal··me dos progressos, que elles fizerem.

Deos guarde a V. S. Quartel-general, 28 de Novembro de 180S.-Joâo
Baptista de A.zevedo Coutinho de Montaury, marechal, ajudante-general.
-Sr. brigadeiro Joiio de Souza de Mendonça Côrte-Real.

O conde de Linhares, não salisfeito com todas estas providencias, em
nome do principe regente determinou ao marquez de Angeja, para que
tomasse sob sua immediata cousideração a boa marcha da instrucção mi
litar em data de 26 de Novembro, e o inspector militar Joiio de Souza de
Mendonça Côrte-Real, se defende de arguições mal fundadas; e passando
a explicar °pensamento do regulamento de 1763,attrihue ao ministerio
da guerra 03 descuidos, e a falta de pl'ovidencins a respeito cio e-tado da
Iropa,por ter participado não s6 verbalmente,como por escripto,e o minis
tro que não deu conta aS. Alleza,e porisso, tudo COl'l'êu sem providencias.

IIlm. e Exm. Sr.-Sendo presenle aS. A. Real o principe regente nosso
senhor, a conta, que V. Ex. deu por esta secretaria de Estado, na clata de
22 de Novembro, sobre a falta de regularidade, que se observa na disci
plina, exercício, e principios de evoluções, e manobras dos regimentos de
infantaria desla capilal, o que V. Ex. faz allribnir as conseqnencias das
disposições, que S. A. Real principiou a dar a 4. de Julho de. 1808, para
fazer cessar as irregularidades, e variações que já cxisliiio, e se obscrvavão
nessa épooa nos sobreditos corpos; causou este facto summa admiração ao
mesmo augusto senhor; que procedeu a mandar ouvir o marechal de
campo João de Souza, inspector geral de infantaria, e 'milicias, que em
grande parte foi encarregado uas providencias, que nesse tempo se der~io,

e das quaes tem resultado eITeitos visiveis de mellJol'Omento nos sobredllos
corpos, posto que não todos os que so p'odião esperar; e da informação
do mesmo inspector, quo S. A. Real manda remelter a V. Ex., lbo ficará
constando os verdadeiros motivos, que aindll se sentem, e que S. A. Real
espera, que V. Ex., com o seu conhecido zelo, amor, e inlelligencia do
real serviço, fará cessar debaixo dos principias expostos pelo sobredito
inspector, e na fórma, que ora no presente avíso, S. A. Real ordena que
o faça executar.

E' pois S. A. Real servido, que V. Ex., convocando á sua presença, o
illspeçtor geral de infantaria c milicias, e aquelles oulros offlciaes-generaes,
e os corolleis commandantes dos regimenlos de infanlaria, e mais officiaes
que V. Ex. julgue conveniente chamar, desde logo fixe, e faça escrevor, em
primeiro lugar a escola estabelecida, e entrega-la aos coroneis, para que so
exeeute ina.lteravelmente, n~o sendo por or~ necessario innovar vozes, e as

." ~.

o."
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pequenas differenças do exercício praticado no reino, pois que não versa
sobre objectos essenciaes, e de outro modo causaria muita coafusão;.e tra
balho no principio aos officiaes, que não sendo de urgente necessidáde se
póde evitar: em segundo lugar que V. Ex. ordene aos coroneis que a fação
inalteravelmente executar, como o fizerão vêr nos exercícios de inspecção,
onde execularáõ a mesma escola; e V. Ex. fará conhecer aos coroneis que
qualquer falla de observancia nas ordens, que V. Ex. lhes der, será seve
ramente ca tigada, e que avisados não terão razão depois de queixaNe da
resolução severa, que S. A. Real possa tomar a seu respeito: em terceiro
lugar ordena S. A. Real, que V. Ex. aponte um, ou dous mezes de exerci
cios, cm que a tropa haja de trabalhar, com °maior rigor ,e em di pensa
de offjcial, ou oldado algum, como o regulamento do marecba1 Lippe de
termina, se faça em 5 mezes do anno: em quatro lugar determina S. A.
Real, que ao menos uma vez por mez, se exercitem os regimentos, nos
mezes em que não [orem de parada, e que nesse dia, ou em outro do mez
se reuDão empre dous regimentos para trabalharem j untos, e com os de
milícias, dispensando- e o dia domingo, quando as milicias fizerem este
exercicio: em quinto lugar determina S. A. Real,que se observe inalte
ravelmente o que está disposto a respeito elas paradas, onde se deve tra
halhar, regular, e exactamente: em sexto lugar ordena S. A. Real, que
V. Ex. estabeleça, que os coroneis fação trabalhar na esquadra, os soldados
que se apresentarem cle doentes, ou licenças, como está determinado, e
se pratica em alguns dos reaimentos, prescrevendo tambem nas inspecções,
se executem as manobras ord~nadas, e repl'ehendão, o castiguem seve·
ramenle os que ns viciarem, e não executarem com a mnior uniformidade.
. A. Real certo, que V. Ex. fará executar logo, e com o seu costumado

z'lo, e luzes, o que o mesmo augusto senhor manda participar a V. Ex.,
está bem persuadido, que em poucos meze nada haverá a desejar, sobre
o bom pé, e uniformidade em que a infantaria se manterá, e com que ha
de trabalhar, esperando que V. Ex. desde logo participe a execuçào dada
a estas reaes ordens, e tudo o que seja necessario estabelecer para a mesma
execução, e que successivnmente se faça dar conta cio [ructo que se vê re·
sultar do estabelecimento que S. A. Real manda ol'gaaisar .

. A. Real manda tambem rernetter a V. Ex. o exemplar de uma obra
publicada em Lisboa, e na qual em uma estampa se mostráo de um golpe
de vista, toda as principaes mano.bras, que executão os regimentos de in
fantaria de S. 1\1. Britannica, e que tambem V. Ex. deve aqui fazer exe
cutar com ~umma exacção . actividade, de maneira que nada na celeridade
e precisão haja que desejar em tal materia.

Deos guarde a V. Ex. Palacio .do Rio de Janeiro, 30 de Novembro
de 1810.-Conde de LinhcLres.-Sr. marquez de AiJgeja.

Passando aos meios de disciplina emilte a sua opinião, fazendo sentir,
que convinha não se mudarem as vozes,pelo trabalho que causava,e mesmo
a nece;sidade que os officiaes e soldados tinhão de entrar para a escola de
recrutas.

IUm. Exm. Sr. - Em execução do aviso que V. Ex. me dirilfio, em
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data de 23 do corrente, com os officios LIa marechal governador das
armas, em que o dito geneml representa 11 S. A. R. a falla de uniformi
dade que !ta nos regimentos ele lilibo do lo apital pelo que portence as
suas opperações militares, 01' lonando-me,que diga ti mioha opinião sobro
os meios (lue so podem adoptar, para pur os regimentos no melhor p6 do
regulamento, e disciplina pos ivel ; exporei n V. Ex. o meu parecer, com
a frpnqueza que devo, o coslumo : antes porém de o f,lzer, não posso dei
xur de dizer a V. Ex. a/gl1n1n cousa sobro as culj as que se me imputiio,
ser ou a origom desta irregularidade; lenrlO estabelecido tudo quanto dic
tau o meu arbilrio, sem estabelecor melhodo nlgum.

V. Ex. saue muilo bem, quo por direilo oalural, é cada um obrigado
a defender-se, fJlIandu se vI) alacado, c eu seguro a V. Ex. que se as as
serções feitas contra mim, forem s6mente peranle o publico, cu as des
prezaria de bóa vonlaJo, na corlezn de que o publico imparcial, é que
conhece os faclos, me faria jusliça : mas sendo leval1"s apre ença <.la S.
A. Real, e debaix.o do nome de uma posso" lal,como é o marechal gov 1'

nadar das armas, lião posso cl'ixar de me sinLir, c de me esforçar, rara
fazer conhecer a S. A. Reul,a verdade, afim de conservar no. sua opinião
afIueUe bom conceilo, que se eu n50 tenho merecido, tenho procurado
conseguir por todos os meios que me for50 passiveis, e que eu sem pro
tomei como () melhor paga de todos os meus trahalho . Em primeiro lu
gar, diz-se na representaçiio do morechal aovernador das arma, que ':1

falla de regularidade começára desde ti. de Jl1lho de 1808, cm que se ex
pidira O aviso para- a creação dns escolas, sc'm anolysar a infiuonciJ eleslo
aviso. que semlo expedido em particular, levo exocllcção a 16, e infiuio
o mal antes de ser couhucido ; elevo fazer observar a V. Ex. qlle elo mesmo
aviso se vê, que S. A. neal, eslava convencido do que n50 havia l1ni
formidade, Gomo claramonte consta elas palavras dello, e do outro qlle me
foi expedido; a combinnç<1o dclles, com [I culpa que agora so mo
imputa, mostra qno V. Ex. e o goneral l\JIontnury se enganúrão, o alé S.
A. Real, se illudio na oecasiiio anterior a esta época em que tinha visto os
regimentos, ali que 11 ifl"gularit!ade exislin já, e qUI) não fui eu o que a
intrnduzi: a millba defesa nesle caso, não são palavra, são documentos
que mostrão a verdade, e que não fui eu o autor das irregularidados; e so
é que as ha,clléls provêm de'outras r.ausôs. Sogundo, que cu illtroduzi
nos corpos, tudo quallto o mou arbítrio me dietou, sem que consto que cu
tivesso conferencia alguma com o general Monlaury.

O§ 3° que vai sub lill bado na copia n.... ,d iz : e tudo o mais que concor
rer para n simplificação elas ll1anobras,o que é de grande vanlagem &c. Néio
sei, que possa dara est §oulra intelligencía,quc não seja a lo autori~ar-lOe

para estabelecer as manobras mais faceis, e promplas; pois que não posso
perceber como se enlenda simplificação do manobras, se não é peJo qlJ
respeita ao rnethodo. A. segunda pnrle uesta accusaçiio, cm que so diz nijo
constar que eu livessr. con(erol1cins com o general MODlaury, sobre e la
matcria, é muito estranha; os factos que vou r (orir provão o cOlltrario,
e qlle cu fui l ~ I: Qmmum acconlo com clle. Em 13 de JullIo ele 1808, re-
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celJi eu as instrucções n. 2°, e começarão as escollas a 18 : ordem n. 3: foi
nomeado um mnjor em cada regi menta, para que assistisse a ellas ; em 15
tle Agosto, ordenou omesmo generaL que os majores dos regimentos elIec
livos, e aggregados, assistissem aos exercidos por semanas, para ficarem
de de já no conhecimento e pralica do que alli se ensinava: copia n. 4 da
ordem da dia. Em 18 de Agoslo, começarão novamente as paradas que
se linhiio suspendido por Causa das escolas: ordem n. 5; e em 2<> orde
nou o general, que fosse um oíficiaL de cada companhia diariamente á es
cola, reprehenuendo-os do lerem fallado na assislencia uellas: ordem
n. 6: isto depois de os ver lrabalhar pelo melhodo, que se diz feilo a
meu arbitrio. No dia .0 de Setembro do mesmo anno,trabalharão as tropas
pelos principias eSlabelecidos nas escolas,na prosen~a de S. A. Real, jun.
lamúnle com as milicias; S. A. ReaL houve por bem moslrar-se alisfoílu
com o lrabalho dellas, e no dia seguinle forão dispensados por terem tra
balbado bem: ordem n. 7. o dia 21, ordenou-se que as milicias
fos'em ao campo debaixo da minha direcção, e se exercila sem nos do
minO'os nos mesmos ll-rincipios, e nas mesmas manobras, em que se achava
a infanlaria de linba, para que e conformassem com ella : ordem n. 8.
De ludo o que fica dilO, e provado, vó-se c1aramenle, que eu eslava aula
risada por S. A. Real para fazer lrabalhar os regimenlos da fórma que me
parecesse ulil ao seu servi~o; pois não sei que pos a haver documenlos
mnis legae , do quea ordem do general,accu ando li que recebêra imme
dialamonl de S. . Roal, e pela secretaria de Estado: vê-se igualmenle
pelo que fica exposlo, que tudo o que se eSlabeleceu nas escolas, foi appro.
vado pelo mesmo general, mandando que os majores, e officiaes, ·0 fos.
sem aprender,.l'~prebendondo os que.fallarão a iss~. S. A. Real sendo pre.
senle ao exerctCJO, deu-lhe a sua ulllma approvaçao, e por fim depois de
acabadas as escolas, mandou-se que as milicias seguissem os mesmos prin-
irios. Todos eslos faclo provão bem, que eu ia de commum accordo com

o general1\Ion[aury, e não é ele admirar, que nilo conste elas conferencias
que cu live a esle rc peilo com o dito general, porque nem eu, nem ell~
puzemos carlazes cm que annunciassemos o dia e a materia em que flll
lavamo. Hesla responder a nccu açiio de que eu não eSlabeleci mOlhado
algum; esta discus iío, trazia aqui urna narração Ião extensa, que ficava
sendo impertinente, saLvo, se unicamente se prelende dizer, que eu não
escrevi, o quo se ensinou nas escolas; a iSlo respondo, que não o escrevi
porque mo não mandárão. Emquanlo porém ao eSlado actual dos regi.
menlos, devo dizer a V. Ex., que ainda no caso de alies serem os melhores
do mundo, quando se acabarão as escola, e que houve-se o regulamento
de manobras mais miudo, era impossivel que não eSlivesse lranslornado .
porquanto, lendo passado mais de um annu, alé á poucos dias sem s~
unirem os regimentos para exercicio, nem ao menos fazerem parada, seria
um milagre da Providencia, se elles trabalha sem uniformemente.

V. Ex. sabe, que o regulamenlo de 1763, determina que haja em cada
aono cinco mezes, em que os regimenlos se exercilem conLinuamente
sem dispensa de soldado algum, nem de ofílcial; começando em cada anp~



- 190-

por uma escola de ensino, antes de reunir as companhias; qne tanto neste
tempo, como em lúdo ° anno, se exercite sempre, a gente que entra de
guarda na parada; que todo o soldado que estiver fórn do corpo do regi
mento, por mais de seis uias, por qualquer molivo, seja mandado para a
esquadra do ensino, o que se execulava em Portugal, e lambem nesta terra
até certo tempo. Ora, comparando isto com uma innacção absoluta em
que os regimentos cabirão ha um anno, nào se vê logo qual é o motivo
da pouca uniformidade nos corpos? e em que ella existe? Nas informações
dos coroneis, que estão juntas á representação, não apparece a queixa da
tlcsigualdade no seu Irabalho, só pedem que a escola se lhe dê por escripto ;
e é só o coronel do 3° regimento, que falia na diITerença de instrucção,
que tem os officiaes, altrLbuindo-a a terem vinuo de differenles corpos para
aquelle. Desta mesma faha é elle o culpado, pelos nào ohrigar ao metl1odo
daque!les que forão II escola do ensino, e que se transmillio ao regimento
por meio dos majores; e seria muito mais culpado se a inuacção do regi.
menta, pelo que pertence a exercicios, fosse originada delle. Para dizer
tudo o que devo a este respeito, é a V. Ex., como ministro da gue~ra, a
que~ eu allribuo os descuidos, que lem havido neste particul~r, pOIS que
na minha representação de 28 de Setembro do presente anno, dIsse a V. Ex.
u eslado da tropa, e antes verbalmenle lho tinha dito; c V. Ex. por motivos
qu~ 11 mim me não impo\ ta saber, o não fez presente a S. A. Real, não
qUlz dar as providencias iodispensaveis, ou afrouxou sempre que as
começou.

Tenho mostrado comenientemenle, que as culpas de desigualdado, que
ha n~s movimentos, não provêm de mim, que existe um systema que foi
nutomado por S. A. Real, pela intervenção do general, que então com
mandava, que não foi islo feilo a meu livre arbilrio ; e só sinto que fossem
illudir ao marechal governador das armas, ao ponto delle se resolYer a
fazer uma representação sobre materia, de que estava mal informado, como
fica demonstrado; ucando eu convencido de que S. A. Real,á vista do ex
pos~o ficará persuadido, de que o mllrechal governndor das ar~as, foi il
Iudido, quando fez a sobredita represenlação. Tendo respondido ao que
me é relalivo, devo dizer a V. Ex. a minha opinião, sobre o adoptar, ou
não o systema estabelecido no reino: em primeiro Iugar, devo dizer a V. Ex.,
que toda a diITercnça do systema actual ao do reino, consisto no manejo,
e nas vozes; porquanto, no que pertence a evoluções, é elle exactamente
o que se praticou na escola: por exemplo, no Rio de Janeiro, diz-se coo
Co.rme a pratica anliga ; quarlo á direita, e \la reino -rodar á direila-no
RIO de Janeiro, diz-se alio; e no reino ai, &e.; com umas, ou outras vozes
se executa o mesmo, e da mesma fórm< no reino os movimentos do ma
nejo, são feitos no fim da voz de execução, e aqui com o sigllal, como e
praticava antigamp,nte, e só com a diITerença de haver mais um tempo nos
movimentos de apresentar as armas, e apresenlar a bayoneta. Este melhodo
não era aqui desconhecido, quando se eSlabelecêrão as escolas, mas pareceu
que a mudauça não valia o trabalho do ensino.

Em Portugal não se estava nas mesmRS circumstallcias : era um exercito
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creado de novo, e que havia ~oncorrer com as tropas inglezas, que tinhão
oste manejo; era pois necessario ensina-lo assim. E eu espero na Provi
dencia Divina, que nfio haja occasião das tropas doreino, concorrerem com
a do Rio de Janeiro, c por isso não me parece seja consequente li dilIerença
de manejos, ou de alguns pequenos movimentos, como os quarlos de con
versão para lraz, como ol1es usão algumas vezes; e estou persuadido, quo
n mudança agora de vozes, uaria um maior trabalho do que vale, pois seria
nece sario repas ar um iaes, e soldados pela escola de recruta.

Emquanto ao modo de uniformisar os regimentos, parece-me que con
virá escrever o melhodo, que se lhe deu, c que elles em geral sabem;
obriga-los a exercicios, pois que sem isso tudo é inutil; vigiar em que não
alterem as evoluções, e princípios estabelecidos; ajunta-los algumas vezes,
e castigar aquelles que se achar não fazem os movimentos, COU10 estã.o or
denados.

Doas guarde a V, Ex. Rio de .Taneiro,26 de Novembro de 18tO.-lllm.
e Exm. Sr. conde de Linbares.-João de Sottza de lJlendonça Côrte-Real,
inspector.geral de infantaria e milícias.

O conde de Linhares com este omcio I'ocentío-se, e chegou a queixar-se
ao principo regp.nte, do modo por que foi tratado, tomando como um
ataque feilo ao seu zelo de bom servidor do Estado, e pelo que S. Alteza,
lhe mandou communicar que o oflicial se não havia explicado bem, e que
a sua intenção era moslrar que S. Ex. não estava informado de certas
circum taneias,que se havWo passado antes do seu governo, o que se re
tratava pelo modo franco pai que so exprimio.

No entanto o zelo pelo serviço e disciplina militar, continuav/l,porque o
marquez de Angl'jn em data Je 5 de Dezembro dirigia ao conde de Linha·
re o ameio seguinte:

111m. e Exm. Sr.-Recebi o ofl1cio que V. Ex. me dirigia, datado de 30
ue Novembro proximo pas ado, no qual me participa a real determinaçào
do principe regente meu senhor, obre o eont 'údo no meu omcio de 22 do
dilo mez,e á Vil)tll do que S. Á. Real me ordena, não posso deixar do levar
novamente a SUll I eal presença, os meus seotimentos,deoaixo dos mesmos
principios que d Llárâo aquelle meu omcio,que süo o zelo do reid serviço,
e os erllcazes desejos que me acompanbão de fazer conhecer aS. A. Real
o inlel'tlsse que lenho no Clugmonto ua disciplina ua tropa,que com mando.
e no bom desempenho daquellas obrigações, que são iullerenles ao dí .
lincto,cargo que occupo.

Ordena-me S. Á. Roul,no referido ameio ue V. Ex., qne convou\lIc1o á
minha pr~senc:a o inspector geral d~ infautaria, e milícias, e ilqllelles ou
lros officlacs-generaes, c os coronOlS comlllaudantes uos regimento do
infantarill, e mais officiaes que e!] julgue cOllveniente cbamar desde 1000

fixo, e faça escrever a escola estabelecida, e entregai-a aos coroneis dos
regimentos, para que so execute inalteravelmente. Esta real c1eterrninarüo
é tfio conforme aos sentimentos ~o meu officio de 22 <10 Novelubro, (illo
V. Ex. bem poLlerá ver Ilello poLlI r ell á S. A. Real malldasse estabelecer
um mOlhado COIlI que inteiramento se possa regular o tropa, omquanto iC
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não determina o systhema fixo e inalteravel, que se deva cons[alllemente
seguir, e portanto como S. A. Real quer o bem do seu real serviço, e eu
desejo cooperar quanlo possa para e\le, acho muilo convenienle que seja
encarregado de escrever a escola eSlabelecida o marechal de campo inspec
tor geral de infanlaria e milicias, vislo ser elle quem a lcm mandado pra
ticM, e a quem juslamente compele escrever o meluodo da sua direcção
e depois me seja remGllic1a, para a oxaminar e acbando-a comenienle ao
real serviço mandaI-a imprimir ou copiar para dar a cada chefe um exem
plar, para lhe servir de goVerno, e ordenar-Iue ellliio a sua execuçiio
inalteravelmente, fazendo-lhe conhe er que qualquer fulla de observilncia
nas minhas ordens, será severamenle castigada.

Quanlo aos mezes de exercicios, como S. A, Real quer que o bem do
seu real serviço, seja combinado com a utilidade e conservação ua saude
de seus vassallos,e sendo bem conhecida a diU'erença que o clima do Brasil
faz daquelle aonde se escreveu o regulamenlo de infalltllrill,llcho que us
unicos mezes proprios para exercicios nesla cllpülll,são os de Maio e Junuo
por serem os da eslação mais fresca,e por isso mai proprios para eslo fim,
ficando porém ao meo arbílrio, a escolha daquelles dias do iluno que en
julgar proprios, para o lrabalho da tropa, debaixo dos mesmos principios
que acabo oe expôr. E como S. A. Heal se dignou manollr-me remeller
a informação que o marechal de campo, inspeclor geral de infüntaria e
milicias, deu sobre o referido meu officio, a visla do seu conleúdo nlio
devo deixar ue dizer;) V. Ex. que me erl'io de baslante admiração, dizer
o dilo inspeclor que cu fui illuúido, e estava mal informado quando fiz o
dilO officio, pois que elle tU90 quanlo tinha praticado fôra de commuU1
accordo com o fallecido general encarregado do governo dns armas; niio
se lembl'Dnuo que nem no quurtel-geueral, nem lia secLClaria do govorno
das armas ba um documenlo qne lI1e possa servir de jusliflcaçlio nesla
parte, nem a sua delicadeza o moveu desde quo S. A. Heal me Domaou
governador das armas, a dar·me parle do que tem pralica lo com a lropll,
e do estado de disciplina em que SI) acha, tendo vindo varias vezes a esle
quarlel-general, e lauto mais quaudo elle se devia considcr11l' encarregado
por mim daquelle objeclo por ler sido polo meu anlecessor ; c. niio qucrellllo
eu produzir discussões sobre II diITusa narração mais propria para justi
ficar-se do seu inperdoayel descuido, do que lendenle aos sisudos fins em
que devia ser entendido o meu omeio; sempre espero quo V. Ex. faça
com imparcialidade conhecer aS. A. Ueul,que eu me senli mllilo da falla
de aUençiio e respeito com que o referido inspector se expressou em uma
informação que seudo dada sohre um objecto proposlo por mim, linha de
subir a sua real presença, pois que espero que o mesmo auguslo senhor
não dei:tará de tomar islo em consideração, e dar aquellas providencias
que forem mais elo seu real ngl'lldo.

Deos guarde a V. E:c Quartel-general 5 ue Dozembro do iSlO-IIIm.
e E~m. Sr. conde de Linh(ll'es-ma1'que;:; de Angejn,

E' preciso notar que selenla dias depois da chegada do principo regenle
a cidade do Rio de Janeiro, poucas ou nenhumas providencius se tinhüo
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dado para melhorar o e lauo tia lropa ue linllll, sendo que o eSlado eITec
livo 00" rec'imcnlo- de illfalllaria se reulIz:o n quillhenllls e lanlas praça.

O recrimelll/\ de urlilhilriu lillhn iguill lIumnr de prilça~, bavendo ne
ces iunde do lripio,para guarllecer us forlaleza , li cidade, e I arios ponlos
dn bahia do Rio de Janeiro.

O recrimelllo de cal'allaria eslava em pessimo cslad0, em um lempo que
Se neces iLal"u de ll\lIilil lropa, bem como ue se empregar o recrulalllenlo
paril complelar os corpos exi lenles.

O millistro ua guerra em sua visla pnlriolicas,co'.1r:obcll ii possibilidade
tia crea~ão de 11111 novo corpo, c enl tinia Lle j 7 ue )Iaio d,: 1808, c Jnnn
dou lavrar um uccrelo creando duas companhias ue arlilharia a cavallo.
corpos tli-pcntlioso emlíio cllrlo espaço de lempo,elll que eslava ii côrle
no 13m ii, em recur"o peellniario, por serem ail\ua pouco os rendi
melllo do I~ 'lado, II rill 'ipalllllJlIle permanecendo a lropa de linha incol11
pie a, e elll genl,\ para complelal-a.

O conde dc Lillllar 'S, Ilillgllell\ o pod,'rá negur, crn exlremoso <.Ill1i cr l)
ti" I3ra:il e nào duvidava ell1precrar louos o llIeios pnra a sua felicidade

tlere él,e [01' i o o desculpámo em ulgllmils faltas que cbmmelleu, alba
da boa ró, c dI) de ejo de pre lar- e no liem du E·lauo. bsla ligeira ob erva·
çiio em l1iulo desabuna a Inemoria de lão illu lre \,ar;lo, porque somo uas
primeiros a l;OUres ar, que ° 13ra ii Ibe uove impü"üvei' erviços.

Eslámos lralallllo dI) 'onde ue Lillhares, \:011I0 mini tru da O'uerra, e
por j"Sll del'e-sc suppur que enlre ü publicill;ão de um dccreto,e a ua
exe(;u~lio, duvu Ineue.:r pouco c pal;o de tempo, e o lIIini lro nesle inler
valia del'e ler 'lll vislu II pessoa a quem devc encarregar a suu exe(jlJ(}ào,
mórmellle CUI ui jaclos UCSl3 urdem, porque, COIUO lodos ,dJcm, a arlilha
ri3 a 'avallo, necessil" de muila viveza el11 uas lIlallobrlls,e combillil(ão
'Onl luda ii arma~, exicrindo imperio amellte, que o eu cOlllrnauuanle

lClJlla (;<llIhe(jilllelllus profundus da arle da guerra; porque a velocidaue e
rapidez UOS SClJS movin.enlo ,o Irabalho penosos a que e lá sugeilo,
pedem um chefe aclivo, e capuz ue infundir lias soldados valor e habi
lidade.

Em Agú III ue 1808, lre mezes uepois do uecrelo ua reaçiio do
(jl1l'pO, despach()II o milli lro da ~uerl'iJ para Cal'Lllio da 1· divi üo de ürli
IlJaria a c,lI'idlu, O'raduado cm major 11ll\ capilüo lc bombeiro', uo regi
nlenlu de arlillJaria ua corle, reuuzilluu- e os seus (;olll1c(jimenlos ao L;urSO
l11illbemalico de Bellúlol', em idéas [ruprias de artilbaria, sem prali(j;l, e
nelll laclir<J, e finalmente, ~'m o conlll'cimellto' illdispen aveis, para COIl1

malldar li 1.livisão,qUlllllC era (jfJIIÚaUa ; e para mui:; aggravar a e colha,era
um orticial doellle,e quebrado.

Muilas cousas ".~ lizeriio em mlJdila~ào,nos primeiros lempo ua eslaua
da corle [lol'lugueztI 110 lha ii; porque, 110 ca'o verlellle, escolhiuu o (jom
Inillluanlc, havia llecessidllJe ue quarteis, onde se e labelecesse um corpo
de cavallaria. COIll loculiuaue propl'iu, e prUXill111 a ulI1a fonle de ugua, e
oulw cousus il1Ll i pensa\'eis á conservação dos ,avalias. E para llluslrar
11105 O uescoJlcerlos desla creação, lembraremos, que em 17 de l)ezembro

50



- 394. -

de 1808, sete mezes depois do decreto, é que se despachão o 1° €I 2· te
nenles da 1" companhia.

Em um paiz no \'0, as creações devião ser bem pensadas; e a querer-se
e tabelecer inn0vações fo sem modeladlls pelas dos paizes mai~ adiantados.
Na constituiç,io da artilbaria 11 cavallo, franccza, este corpo era dividido em
divisões de 4 peças e 2 obuze., cada companhia com 6 ofllciae , por se ,
conhecer o inconvenientes,e desordem que produz, no calor de uma acção
a morte do orflciaes, e ficar a artilharia II descripção dos soldado",e officiaes
inferiores, e por i o as naçõe da Europa dão á cadll companhia um numero
duplo de officil.les para commanda-Ia. Os artilheiros a cavallo ~ã() tirados
dos regimento de anilharia, e escolhidos os mel bares soldados na pratica
da arma, de idade robusta, e actividade. O artilheiro, não se rórma em
dias;' e por isso muito declamárão os ofllciae rrancezes,contra O recruta
rem-se p:}ra este corpo. Determinou-se, que se recrutasse em Minas,para
essas companbias, sendo o recrutamento feito em homens empregados na
lavoura, os quaes,. cbegnndo a côrte do Rio de Janeiro, fugiiio aos quatro,e
seis. Para evitar a deserção, mandárão-os para a fortaleza de S. João, onde
além de viverem nesgrnçl.lclamente, alguns mezes depois, se agaregárfto LI

companhia de Mineiros, do regimento de artilhana, no 10 de Janeiro
de 1809. .

As conseqllencias de te recrutamento, farão bem conhecidas: parte dos
lavradores abandárão as seáras, dqixando a capitania, e oulros,loriio recru
tados. Otoucinho, que se vendin muito bnrato, logo depois elevou-se a 320
réis II libra,no mercado, porque o Mineiros,amedront/ldos, não se querião
expõr ás prisões.

Não havendo quarteis proprios,delerminou-se o concerto de urn,do re
gimento de artilharia, na praia de Santa Luzia, onde foi accommodadll uma
companhiu, em 9 dI: Junho de l809. A. comlJanltia só provisionalm 'nte
alli podia residir, porque não havia sitio proximo, que permitisse a ons
tracção de cavallarices; enlão c dizia,ficarem os cavallos no campo de Santa
AnDa, indo todos os dias os soldados trata-los da praia de Santll Luzia, meio
mais que sufficiente para não ter companbiiJ organisada, vista a impossi
bilidade da pratica de ta nova theoria de tratar ca a\los.

Em 4. ue Julho, 14 mezes depois do decreto, foi que se Gzeriio os officiaes
inferiores; O commallllanle, pass u em Agosto, a major eITectivo do regi
mento de urtilbaria, ficando governada a companhia pelo 10 tenente.

Um capilfto de milicias, despedido do regimento de cavallaria desla côrte,
por não desempenhar o lugar de picndor, foi despachado capitão de tropa
de linba,e picador do corpo de artilhariu montada: recebeu uous contos
de réis.para compra de cavallos,e partia para Minas,clll prin ipios de Julho
de 1809. Empregou Iles[a cidude, parte do dinheiro em fuzendas, e che
gando a Minas, onde tinha exercido um emprego civil, e fu.:ou devendo
ao cofre, fizerão-Ibe apprehensão nas fazendas, que lhe largárão a custo,
por mostrAr terem sido comprlldas com dinheiro de el·rei: quiz commutar
cavallos, por fazendas, e como os donos não quizerão, vio-se obrigado a
vendô-Ios, e depois de 4. IDezés, nos fins dê Oulubro de 1809, e desasele



depois da crea\,ão do corpo, chegou a capital, a primeira remessa de trinla
carnllos, qUllsi todos pequ€:nos, e incapazes do serviço da cavallaria. Dos
trinla cavilllos, um morreu em caminho, e oulro chegou estropeado,
morrendo depois.

Como alé enlão senão tinba cuidado em cavalharice, forão recolhidos em
urna e lalagem, sita no prolongamento da rua do Piolho, entre o campo
dos Ci"ano:;,e o de anta noa, onde e Liverão os aoimaes mal accommo
dado·, reduzindo-se ao estado de não servirem; e pelo que se mandou
em 5 tle Fevereiro de 1810, construir quarlel,e cavalharices, na praia Ver
melha, lião lJllvendo commorlidadcs precisas, empregarão-se oa obra Ires
off1ciaes de carpinleiro,e cinco aprendizes.

Em Fevereiro de 1810, q 1" companbia, acbava-se com !~4 soldados, 26
cavallos pes imos, sem cavalhariça-, sem carros de monchego, sem quar
leis e cm cou a alguma, pela irre"ularidade com que se executou o
decreto ela creação de um corpo de artilbaria a cavallo mandado crear em
17 de Maio de 1808, sem proveito real para a ,ociedade, e sómente por
jnnova~ões.

No dia :1.:1 .Ie 1I101"~o de :I.S0S, c."ião-se as sec."eta."ias
.te Estado no Rio de Janeu"o"

A secretarias de li: tado da antiaa mooarchia de Portuaal, limitadas a
dua , não preenchendo satisfacloriomente os encar"os, pela confu ão no
expediente, forão reformada pelo alvará de 28 de .Jlllho de 1736, que
creOl} clS Ires ecretarias de Estado, sendo a primeira pertencente ao ne
"oeios do reioo; [\ egunda abrangendo os nsgocios da marioha,e dominios
ultramarino; e a terceira comprehendeodo o negocios c trallO"eiros e da
gu rra;cllm uas allribuiç.ões, regalias; e os minislros re pectivos "ozando
do titulo de secrelario de E tado (1) 'omo se d rrehende da letra, e força
do men ionado alvará:

A/vará.-Pelo qual . Magestade foi servido crear tres secretarias de
Estallo.-Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que, havendo-se
estabelecido por outro alvará de ~9 de Nov 'mbro de 1643, a repartição
dos dU:Js secretarias de Estaria, e das Mercês, e Expediente, a que depois
se accrescer;lou a da Ássignatura, com o fim de facilitar a expedição dos

(1) O ' r. rei D. .los, vemlo a incerteza e de igualdade, com que erão atlendidos os
trrs srcrClarios de Eslallo, nos ordenados e propinas. qu rr'cebifio por diversos lribu
naes (~r Laçiies. e qnerendo que torlos fos, pm igualmente satisfeitos de ordenados corres
pondelltc~ <105 eus Ininisterios; h\lUv(~ por bem extinguir os' ordenados, propina e
ajudas de cu 'to ordin;lrias, que até entüo lhes 'still'ilO concedida, mand<lndo que parao
fnlllro, elo i U de Janeiro de 17511 ln diante, vencesse cada um delles r.::n cada nm <Jnno,
lHWt' conlo~ e seiscentos mil ré is dr ordenado, que reparlidamentente se a sentarião llas
folhas das lhe oun\ria almoxal'ifados eguil1te :

i U Que o "creta rio de Estado do~ negor.ios do reino haveria pelo thesollreiro da al
f~lldega grande da cidalll: de Li. boa, um conto e oitocentos mil réis ; pelo thp<our iro
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negocias, que costumâo subir á minha real presença,pllra serem despa,
chado , lem mostrado a pxperiencin, que destu prO\'idl'ncia nào rP.sulla a
utilidade, que se con idcroll no dito alvará, anle pelo conlrilrio se el1
contriio na sua pratica alglln. inconveniclltr grnve, e maior dilnçiiv e
embaraço nos despncbns délS ditas secrelnria , n~o só ppr nào conslar com
toda éI clnreza necessarin ria materia, qlle perlfln em II cada uma, ll1as
por sepnrnr o dito alvareí nlgllmas, que deviiio ilndnr unidas, e milito ma i.
por pl\SSlIrem os neCTocios, depois de rl'solutos, em qllulquer da dllils pri
meiras secretarias, para o expediente lia terceira dll a ignaturn; fazendo- e
preciso, que o secretlll'io dellll o:, tOJ'lle a examinar de novo, e a resolu-

~eral do rendimento dr; tabaco. dons contos de réis: ptlo mcsmo thcsollreiro do relldi
mento da oifandega do dilO gpnern, 11m COl1l0 de réis: pt'lo IhesOllrriro do. conlos do
reino, e casa. um C01110 de I't~i : p"lc) Ihcsollrl'iro-mór da casa di: CI'lIta. mn ('oulo d'
réis : pelo t1wsollreiro da ca~a <Ia moeda, um COUIO e fjUalrOcenlo. mil réis: prlo lhe
sOllreiro da chancetlaria-mnr do I'('ino dllzenlOs mil réis: P pl'lo almoxarifc da impo
sieão, e si. a dos vinhos da cidade dI' Li. hO,', dm.I'ntos mil r :is.

'2 o Qne Osecrelario de Estado oo~ nc~ocills da marinha e dominios IIllramarioos
haveria pclo l!Jrsourciro do consf'lho llliramilrino, um COl1l0 r qllalrocenlns milrc:is:
pr.lo Ihl:sonrcirn da casa da Illocdil, oulro cOIIIO e lJuatrocC'nlw' mil réis; pelo Iht'.ou
reiro dos armazl'ns de C:llilll:, P Inoia, oon, c.onlos e qllalrocenlos mil réi': pelo i11t'
som'eiro da me,a da rOllsciellcia ' ordens, oilocenlos mil réis: pclo Ihrsollreiro das
r/cspezas do con rlb,) da fazl'nda, IIIll COl1l0 dI' réis: pelo thcsourclro da rasa ria rutila,
sC'.lecenlos mil réis: pelo Ihesourl'iro-lllór do casa dc r.elllo, UI11 COIlIO l1e réis: pcl f '

thcsOllreiro da alfandl'ga gr,'lide da cidade dc Lisboa, oilocenlos mil I cis: pl'lo Ihl'SOU
reiro da chanr.rllaria-l1lÓr rrlD ndl ré is.

3° Qllr. °sccn:lario de ".5Iado dos Ill'gocios rslranJ,:piros, I' da ~nC'l'ra, havcria d(ltltc
sOllreiro da alfandpga ",rallde de U. hoa, oilocpnlos mil I'('is: pl'lo IheseJllrl'iro da chan
c"lIaria-mór do reino, duzl'ntos mil rc'is: pelo 1II{'sollrcil'o ~eral do r ndimPlllII do
lahaco, lJuatro conlOs de I'éis: t~ pl'lo Ihe:sollrl'irO'l11ór dajllnlil dll:. Ires Eswdos, (J1laLro
I:OnlOs e s('isr.enlos milréis. Enfio ICI'aria di) tlilo dia por dialllf\ a orl1illaria dl'1I01'I'
C('nI05 e. S'cnla mil réis, que lhe foi conct'dil1a Jlor alvani e11! 13 ele Julho li e: 1751.

!.l" QUI' não hal'C'.rião lIlai~ cOlIsa alg'llrua ,i ClIsll1 da l'azclJl1a, por IÍlulo d' apllseu
ladorias, pagcns d' sat:co, nc"'ros, 011 criados de aconlpanhallll!1l10: pO)'qnr por Indo
ião altl'nl1idos na conslilllitião dos referidos ordcnados. ()lIe qnando cada 11m dns Sl'
cretar/os de Estado servil' por 01111'0, qll' esLivcr imprclido, não venccria 'ousa alglllllil
á custa da sua fazcnda; S"ll'ill<lO porém algllllla das ~ecr 'Ial ia~, qllc eSlil'er vaga,
elllquant,) o dilo '~lIhor lião fos~e serl'ido pro\Í!,I .• , vellceria mais a quinla pan' <lo
ordenado devoluto, feita a eOllla cio dia ('m qlle ('nlra se a sf'rvir, alé o dia em qlle
lar~assc.

5° Qlle quando cada 11m <los secretario de Estado I'slil"l' . e dopnte, poderia pedir
a ajudi! de custo, II"e SI: lhe linha wncediefo, uos rl':;:imenlos da los ao con.clho da
fazcnda, c jllnla dos tres Estados (It~ 13 de .llIlho de 1751, e 29 de Df'zf'mbro de 1753.
E que lia fórllla do~ 1I11'smos regimcntos spri.lo regulados, quando () dito sl:nhor fos. e
se.rl'idll conclldcr propinas cXLraordinarias, 011 mandar veslir a corte, C Iribllnaes
de IULo.

6° Pelas mesmas causas. quc Ihc [orito prr.scntes a rcspl~ito dos officii\cS maior 's,
menores, e porteiros das dilils sccrelillÍas de ESlado, foi sf'rvido eXlinp:uir Lambl~1l1 todos
os urdenados, ordillarias, propinas, I' ajnflas de CII'IO 'PIl' alé ellt50 le"al'ão, 1'I!(I0
gando todos os all'ar;ls, {kcn:tos. (' resoluções porquc ·e lhc~ concl:dêriIO, e Illillldo
qlle do dilo dia 1° di! Janeiro de 175!.l: "enceria cilda III1l dos lI'cs ollidaes maion's,
ignall11f'nLe com elh~s o "mdal dr. lingnas, um conlo (tc réi~ dI: seu ordcllauo, pagl! nas
thesoural ias e a/rlloxarifatlos seguinles :
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ções, que sobre elles fui servido tomar, afim de conferir-Ias com as ordens,
quando é mais natural, que cilda lllna das ditas seerelarias lonha o seu ex
pet1il'nle separado de lnuo, o que diz re peito ás materias da sua repartição;
e qUll lia me ma, por onde baixlio as resoluções, se examine, se estão con
fornle a ellas a ordens. que em, ua execuçiio se expedem pelos tribunacs,
e sobem á a ianaturll: evitando-se por este modo muilas Jemoras, e o que
é mais, orcupar-se neste emprego 11m secrelario, que com mais nlil appli
ca~iio póde ler o de outra repllrtição, a qual e faz preciso crear de novo
em atLenção dos muitos negocio, que com ° tempo tem accrescido, para
que, dividido o trabalho, seja mais prompla a expedição. Pelo que tendo

7° a thesouraria da alfandega grandr. da r.idade de Li. ho~, lrrzentos e cincornla
mil I'éis: na l!tesouraria do consrlho da fazrnda, 11','7,('1110' III iI réis: na lhcsouraria da
chanc 'llaria-mól' do reino, cincnl'l1la mil réis: no alllloxarifadll dos vinho da cidade
de Li 'boa, . '11l0 e oilenta mil réi : e na lhe ouraria-Ill'r do' Ires Eslados, cento e
,inle mil réis.

8° Que r.arla um dos officiaes l1l nores 11e Iodas as Ires secrrtartas, venceria do
mesmo motlo, ctl'cenlos mil réi de scu ordenado por anno, pagos nas eguinle Ihe
somarias e almosarifado..

9° QlIe na alfalHtrga t:rande da cidade de Lisl)Oi1, Ir\'arião duzentos mil réis: pelo
thl:sonreir" da~ desp 'zus do con ..I'lho da f,lzl:ndu. I:l'nl" c cincoenla mil r 'is: pelo lhe
sO;II'cirõ mór ela jtlnlu elo: Ir s Estados, rc'lll mil I'('i. : pelo thrsoureiro da ca a da
[ndia. cincoenla mil rei : e p -lo lhe oureiro da c!lilncl'l!aria mói do rl:ino, ciuco('nta
milréis.

10. Qne O portriro, gnnrda livros da spCI'ctaria de li. lado dos Df'gocios do reino,
havl'ria de sen onl 'nado, cisc"nLOs mil réis, pagos dnzentos mil réi' pI'lo lhesourdro
du idfande~a !:rande da dllade de Lisboa: cento I' dnco·'nlil mil réis pelo thesotlreiro
das dl'sp,'za~ Jo con.I·\l1O da filzl'1ll1a: cem mil nii' pdo almosarife úos "inh05: vinIl'
ndl rê i: p('lo lhe. ollrciro da casa úa India: ses enla mil réi' pelo the Ollreiro da chan
c~lIi1ria-:llórdu reillo; e sctcnw mil rei pelu thr oureirO-l11ór da junta dos tres I~sta

dos: c maÍ'> hi"'cria o azeite, qlle enlfio cohrava p la nch<lria.
1l. Quc,o scgllndo p:)rteiro da dila sccrclilria, havl'l'ia de seu ordenado, quillhento

mil r 'is; a sahc:r: cento e trinta tllil r lis pelo lhesullreiro ria atrandega grande da cidafle
II' Lisboa: onll'os cenlO e trillla mli réis pelo Ihesoureiro tias drspezas elo consrlllo da
fazenda: oilenlil mil réi' pelo the:oureiro-mór da jnnta dos tres E:tarlos; ses 'enta mil
réis II lo IlIesutlreiro da chanc 'Jlaria-mór do reino: vinte mil réis pelo t!ll' Qureiro da
casa da Inclia. p oit'.lllla l1lil réis pelo all1loxarife cios \ inhos.

12. Qlle o porleiro da dnas "ecrelaria' de E. tudo d s negocios da marinha, '(los
nel;ocios eSlrallgl'iros 'da guerra, i1a,'el'ia de Sl'lI ordenado, seiscentos mil réi, , dos
qnal's lhe pagaria cenlO e dncoenla mil réis o lhe 011rciro das despczas do conselho da
fazelllla: cento I: Oil 'lHa 111 iI réis I) t1lCsoureiro da alfan(lf'gu grande da cidade de Lisboa;
villl' mil rris o lhesoureir!) da casa da [ndia: cenlO e quatorze Oalllloxarife dos \'inhos
da cida.\le de lJisboa: sessenta mil réis o th~ oun'iro mór da junta dos lre Estados:
qllarenta mil réi' o lhesoureiro da chancellaria mór do reino: e trinta c seis o correio
mór do reillo: .: mais havcria o azeil", que entào cobrava pela ucharia.

:13. Que salão os dil s porteirus obrigados de mandar fazcr j 'ua custa o a. cio, e
limpcza das sccrl'larias, SI~1lI que para de peza minda dellas levass~m mais cou'a al
guma, a custa da fal,cnda.

1.lJ. Que assim os offidaes, como os porteiro', Il:\'arião das partes os emolumentos
que por 'sl)'lo enlão ,e lhes paga \ fio: srri<io por 'm obrigüelo' denlro de dous 111"7. 's de
lhe [,Izerem presenlc as relações dos ditos emolull1entos, para l!:lc luandar dilr regi
mento delles pela I'ia, a qne locava..

15. Que quando o dito senhor fosse 'ervido conceder propinas cxtraordinarias ou
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consideração ao referido, e desejando dar remedio aos ditos inconvenientes,
com que se evite o prejuizo, que delle resulta ao meu serviço, e no bal
commum dos meus vassallos, sou servido 01' lenar que todas as trés secre
tarias sobreditas tenhão O titulo de-Secretarias de Estado-e na mesmn
fórma os ministros, que nellas me servirem, terãu tambem todos o titulo
de-Secretarias de Estado -das repartições, que respectivamente lhes to
carem, as quaes serão as seguintes: uma dos negocios interiores uo reino:
oulra dos que pertencem á marinha e dominios ultramarinos: e outra dos
negocios estrangeiros, e da guerra. Nesta conformidade pertenceráõ á se
crelaria uos negoc;os do reino as creaçõcs, e provimentos ue titulos, e dos
officiaes maiores da casa real: (JS duaçõe de senhorios de terras, alcai
darias-móres, juri dicçõcs, privilegias, e rendas; os pleitos, e homenaaells
de qualquer governo, fortaleza, ou capitania dos meus dominios; e todas
as mais mercês, que eu fór serviJo fazer, ou por graça, ou em remune
ração de eryiços, se despacharáõ pela dila secretaria; e para ella passnráõ
os livros das ditas mercês, e os das homenagens e titulos ; o ecretario
<.Ia dita repartição terá em seu poder os seI los reaes. Outrosim se expe
rliráõ pela mesma secretaria as nomeações de tocto~ os prelado ,(J im do
reino, como dos dominios ultramarinos; os provimentos dos presidentes
e ministros para todo os trihllnaes, relações, e lugares de letras do mesmo
reino e dominios; as eleições de reformador, reitor, ou governador dI!
universidade de Coimbra, e lentes della: as apresentações dos canonicatos
da dita universidade: e ele todos os beneficios da ordens militares, pelo
que respeita sómente ás igrejas do reino; e os mais provimentos de quaes
quer officios, e cargos do mesmo reino, que forem da minha nomeação,
excepto os que abaixo se declarão. Todos os mai nogocios pertencentes
assim ás ditas orJens miliLnres, e universidade, como aI) governo interior
do reino, administração da justiça, e da minha real fazenda, policia, bem

mandar vestir a cõrte, ,~ tribunaes de luto, I'l'ncrrião os dilos ofliciacs, e porteiros das
tres secretarias de Estado os lutos, e propinas prla alfandef(a grandll da cidade dI) Lishoa
sómente, e serião regulados os tres oficiars maiores. e de linguas pelos eseJ'Ívães da
mesa grande, e o' ofliciaes menores, I: porleiros, com os feitores da abertura da dila
alfandrga.

16. Que quando,qualquer do~ ditos oficiar.s, e porteiros e. livessl' doente, poderia
pedir a ajuda de cnsto. que o conselho da fazenda podia conceder pelo novo ref(imento
de :.9 de Dezembro d 1753, e serião pilgos pelo tbesoureiro da alfandega grande, e
!"rgulados respectivamente, como fical'a deterlllinado, sobre as propinils extraordina
rias e lu lo:

17. Que quando o ofidal menor servisse pelo oficial maior impedido, não levasse
milis cousa alguma. a custa da real fazenda; porém qur, C estive~se o lugar vago,
venceria mais a quinta pai te do ordenado devoluto, emfJuanto o dito senhor não fos e
~efl"ido prover o lugar. I

18. Que sendo o mesmo seuhor servido (Ie prover algum oficild supra-numerario,
não venceria cousa alguma ;i custa ria real fazenda, emqnanlo nib coubesse 110 numero,
mas, para entrar neste, prefl1reria a todos o pretendentes de fóra, e aos otnciars su
pra-numerarios, que fossem mais modernos. Por alvar{, dado em Li. boa a 4 de Ja
neiro de i 75li.

0011, do reg. dos ordenados, impresso cm 1759, a 11. 82.
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commum dos povos, ou int~resse particular dos vassallos do mesmo reino,
que se me houverem de fazer presentes, ou seja por cOllsult<ls dos tribu
Ilaes, ou por cartas de conta, ou por petição das parte se encaminharáõ
IJela dita secretaria de E tatlo dos negocias do reino, tlee\arando-se assim
nos sobescriptos das cartas, e maços das consultas: e pela mesma se ex
pediráõ as resoluções, que eu for servido tomar e quae quer outra ordens,
que não tocarem ao expediente particular das ontra secretarias abaixo
declaradas. A' secretaria de Estado da marinha, e conquistas, pertenceráõ
todos os despachos concerneutes a expedição das armatlas, e frotas, cad·
mini tração da fazenda dos seus armazens, os provilllelltos de todos os
postos militares da mesma marinha, li os offieios della: o expediente do
passaportes dos navios, que sabirem de te porto, as ortlco:; sobre os que
eutrarem, toda as mais depenuencias da mesma marinha, e as consulta,
avisos, e requerimeutos, que respeitarem ás materia. referidas, se remet
teráõ a Jita secretaria, COlO a furmalidade acima JeclaraLla. Igualmente
pertenceràõ a ella as nomeações de vice·reis, governaliorn , e capiliies-O'c
neraes do Estados da India, Brasil, Maralluõo, reillo de ngola, Ilhas da
Madeira, Açores, e Cabo-Verde, e pre idio da _ friea ; os provimentos de
todos o postos militare, e officios do justi\a, e fuzcnun da' me mas COIl

quist~s, e das dignidades, cílnunicatos, paroehias, e mni bellellcio5 d"s
suas igrejas; os negocias <.las missões, e todos o mais pertencentes il au
mini ·traçiio ua jusliça, fazenda real, commercio, e governo dos referido
domínios; e a cartas, que me e crel'erem o vice-reis, governadores, pre
lados, e quaesquer outras pessoas, não sendo lliriO'idas a algum tribunal,
se remetlel'áõ á dita secrelaria, e por ella se expediráõ a re postas. rei;]
secret ria Jo negocios estraoO'eiros, e da guerra, correré:Íõ todas IIS ncO'o
ciações, com qualquer outra côrle ; as nomeações do ministros, que bou
verem de servir-me nas ditos côrtes; as illstruccõe , avisos, orden , e
respostas da cartas du me mos minislros; os despachos sobre a sua
subsistencia; os lralados de paz, guerra, uasLllnenlos, allianças, commercio,
e quaesquer oulros, que se celebrarem; as cartas para os reis, principes,
e quaesquer outras pessoa ue fóra dos meus dominios ; e as conferencia
com os ministro:; estrangeiro, qne as istirem na minba côrte, exceplo
quando ell rÓr servido nomear algum delll's conferentc particular. Outro
sim pcrtenceráõ as dilas secrelarias lodas a uependencias da guerra, e tios
meus exerci[os, e as que respeit~o, ainda em tempo de paz ao corpo mi
lilal' elas tropa destes reinos, e á admillislraçiio tia cOlltadoria geru\ da
guerra, vedarias, bospitae , forlificações, assento, e IIrmllZeIl das muni
ções de guerra. os provimentos ele todos o postos militares da mesmas
tropas; e ol'ficios das sobreditas reparlicõe. : as ordenanças mililares e
regimenlos, que eu fôr servido mUlldar observar, e toda as mais ordens,
que se expedirem re pectívas ás matcrias referidas. g II consultas, que
sobre ellas se me fizeretrl, e remetteráõ todllS il diLa secretaria, na fórma
acima expressada; e o mesmo praticaráõ os generae lias suas cartas, e ()
ministros, que forem encarregados de qualquer diligencia pertencente á
ditas materias. Hei por bem, e ordeno, que fallando-se, e e_crevendo-se
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aos sobreditos tres e rctarios ele Estado, e lhes dó sempre o tratamento,
que pela Iri de 1(j de 'clembro de 1597, se manda da I' no I' O'celor ela j ll, 

tiça, e casa da sllpplicaçiio, e governador da l'elaçüo elo P(lrtu, v dores da
fazenda, e presidentes nos tribuniles: (l mando c]IIC tadl! 11 pHSSOil, ue
meus reinos, e domínio, sajão obriO'adlls a dar ao mesmo' tres secreta
rias de 8stac1u, :;em limitação de tempo, e IUO'or u rcl"erido tratamento. Os
officiae qlle até agora servirão nas ecretllrias de E todo, e dtlS mercê.;,
se dividiráõ pelas tres reparti~.ões obreditlls, ue sorte qlle cad" IImél fiqlle
com o seu ofri 'ial-mainr separado, e os mais qllo forem nece arios para
o seu expedielltn. I~ para que não haja confusilo a respeitu dos archivos,
se uividiráõ tamhem os livros, H papeis, qlle nelles se acharem, segundo
as suas materias, e se eotregilráõ nas er:retario, a que LI) '(Irem, E fi Le
lllvará, quero qUll valha, e tenha fort,ia, e vigor, como se 1'0 se torta I"eita
em meu Dome, por mim ilssionada, e pa sada pela 'hancellaria, sem em
bargo da ordenar~ão em contrario; e mando se reO'isLre na livro~ dos
trihunaes, casil·da supplicélÇão, c do Porto, e l) imprimA, e envie aos
generaes das provillr.ias, ministro das comarca., e mélis pe soas do reino,
a que parecer necessario; e aos vice·reis capiLiies-O'eneraes, governador(!s,
cltancelleres uns relaf.;ões, e ministros da r,Offiar 'II:> de Lodos os lomillios
ultramarino', para (ue veoba a nOLicia de lodos. Feito em Li boa occi
denlal, 30S 28 rle Julho tle 173t3.-Reí,

Com ii mudançil tia curLo purLugueza pil ra II Rio ue .rilneiro, na noile
do uia 10 de Março é orgOJ1i aJo o novo ministerio, e no dia egllinlt' 1 t
de Março de 180, são Cf'elldas a ·secrelarias de Estado, e S. A. fieal de
terminou, que su uzossell1 as nOl1le<lI.;õss do [eS501l1,pura que n~o Ilouves
sem embarafills no cxp~dienLc, organisaodo-se u prillPira etrelaria de ~s

tado Lias negocios tio reino do dia t1 de Março de 1808 alé ovetnbro
de 1822com o egllintepessoal:

PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DOS 'EGOCIO DO REI~O, DE 11 DE
MAR~O DE 1808, ATÉ NOOEMlIno DE 1822.

D. Fernando ,José de PortuO'al, rniuistro ussistente ao uespacho, por de
creto de 11 de Março de 180S.

Militüo Jo é Alves da f-)ilvu, orfieial-maior da secrelaria de Etado dos nu
gociqs do reino, por decreto de 25 de 'laia de HHlS.

José Manoel de Aze\'edo,officia\ ordinurio da referiuu secretaria de Es
lado, por porlllria de 'i7 d e Março de 1S08.

João Bapti~t(l Alvarenga L'ill1entel, ol"ficial orJinurio da secrela:ia de Es
tado, por porlilria de 27 de wJarrio de 1808,

Joaquim AnLonio Lopes da Costa, offieial ordinllrio da socrelaria de Es·
tado, por porluria de 27 de Março de 1808.

Eelix José de oll7.a Rosa, n[fleial orclinario da socretilria tle Estodo, por
portaria de 27 de Março de 1808.

'. João AI\'es de Miranda Varejào,oflicial ordinario da secrelaria ue Estado
por portal ia de 27 de Março de 1808.

--- ~~_~_~.·u. _ J
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I;uiz nlonio Valladns, porteiro e guarda-liHos da secrclaria de Es
tado, por portaria de 27 de Março de 1808.

alvador un ilva Campello,ajudllnlodo porteiro uasecretariadeE tado
por portaria de 27 de ~Iarço de 1808.

Jo é Antonio la Camara, njudante do porteiro da secretaria de Estado
dos negocias do reino, por portari,\ de 10 de Maio de 1808. vencendo
04.0 r.. Jiarios, com ú vencimento de 10 de Dezembro do 1807 passou a
porteiro do gabinete, por portaria de 2 L de Janeiro de 1818, e por de
creto de 2,. de Junho de 1820 porteiro, e guarda-livros da referida secre
taria de E tado dos negocias do reino.

Bento Manoel Basteiro dos Santos, ajudanle uo pqrleiro por port<ll'ill de
3 de Agosto de 1808, graduado em porteiro, e guarda-livros da secretaria
dI} Estado, (lar decreto de .. de .... de .... foi removido para a crea·
~iio da secretariu de E tudo dos negocias da justiça, por aviso de ...
le '... de 1822.

. l~elippe COrl'êu Picanço, omeial dH secretaria de Estado, por portariü de
13 ue ~laio ue 1810.

)18110e1 CorrÔlI Picallço, omcial da secretaria Je Estado, por portaria de
13 de laia de L 10.

Franc:i co Bllrnardino Ferreira Duarte, omeial da secretaria de Estudo,
por parlaria de 13 de ~Iaio de 1810.

Romiio José Pedroso, officiul oruinario elo secrelaria por aviso ele 28 de
Junho de 1810, e por decreto de 6 ue Fevereiru de 1818, graduado em
of(lcial-maior la mesma ecretaria úe Estado.

Manool I\ouri"'ue Gameiro Pessua, ofllcial da ecretariu, por portaria
de!) deJulho de 1813. .

João Carneiro de Campo, ofJlcial oa secretaria em 8 de Janeiro du
1814, e por uecl' to de ... pus ou a omcial-muior ela secretaria de Estado
pela l:reação da dita por decreto de ... de . '.. cle 1822.

José Joaquim Curnciro de Campos, o((lcial da secretaria de Estauo, por
decr to de... tle ... do ... e passou a ofllcial··maior por decreto de ... de ... de ...

Jo,é Balbino Barbo a Araujo, orfieial ordinariu da ocretariude Estado,
por portaria de 12 de Jui ho do 18h.

hlOoel imõe- Bupti ta, omci,,1 ordinario sem vencimento ele emolu~

mentos, ontinuando no exer(;icio que tem ela ~ecreturia da serenissima
cU.a do inrantado, por portaria de '23 de Dezembro de 1811L

João Manoel Iarlins da Co ta, oflkial-ordinóuio lIa secretaria de Estado,
por portnria de 31 de Maio ue 1808.

Francisco Gome de Campos, omeial lIa secreturia por parlAria de 13
de Maio de 18~0. .

Epifania José Pedroso, officinlda erretariu em 26 ele Março de 18~1.

Francisco elo Nascimento de Almoiua, ajudante de porteiro cm 16 de
Agosto tle 182 L.

Alexandre Jo é de Almeiuu, lJjudante de porteiro, sem vencimento
algum por portaria de 18 de St't'mbro lIc 1822, c por portaria de 9 de
Janeiro de 1821~, teve os vencimentos dos seus ordenudos.

51
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Joaquim José Lopes, ofOeial ordiotll'io sem vencimenlo de onlcnllc1o
por portaria de 22 de 1'lnrço de 1822, e principiou a vencer em 7 de 0

veJi1!Jro de 1822.
Bento [i'runcisco da Co'lu' Aguiar, omcial da secreluria em 9 ue Agosto

de 1823 .
.Tosé Pedro Fernandes, ora ial da secretilrin cm 23 ele Ago lo ue 1823.
Francisco Gomes da Silva, omcial da sccrelnriu no 1" de Dezembro de

1823.
Albino dos Santos Poreirü omcial dü secrelaria em 2 de Novombro tle

1925.
Jolio Bilpli "lu dr: Carvalho, offt ial da secrelaria em 3 de laia ele 1826.
Manoul Antonio Pimentel, ajudilllLrJ ue porleiro da secrelilria de ESlado

dos negocills uo imperio com 800 rs. uiario por porlllriil de 8 de '0_

vembro do 182ü, para ter exercicio no Musell [ acionill, e Imperial. "
Anlonio Jo é do Paiva Guedes de Andrade. trallsferido da secrelaria de

Esla!o uas negocias eSlrangeiros, por dl'crelO de 3 de l\Illio de 1830, o em
decreto d'e20 ue Abril de 1839. Elevudo üo lugar de offleial-maior da se·
crelüria de Eslado dos negot:ios do imperio,

Sebaslilio Jo é, Francisco Jo é Dall1acello, AlIlonio Llliz da Sihra 'ioira,
José Joaquim Oa Silva Guil11ariies, llollleados correio ua secrelaria de
ESlIH.lO por porlüria de 13 de Janeiro de 1827.

Luiz Joaquim tlos Sanlos ~Ivrrocos, ameiol ordinario da secretaria do
Fslatlo, por parlaria do lG ue Setembro ue 1817. Grad uado cm ol'l1l:iaI
maior U(} diln por decreto de 3 de Abrillle 18211, e a of(1ciai-maior cITuc
livo por decrelo do l°oe clcmuro llo 1831.

Mnrlinho do Espirilo-Sanlo, njudantc. de porleiro, por parlaria de ~G

de ovembro de 1817.
José Antonio Alvarenga Pimenlel, ameio I supranul11ernrio Lla secrelaria

do Eslado, por pOl'lllriu de G de Fevereiro tle 1818, a erfeclivo em aviso
ele .. ue .. , de ....

José Amado Grehon, omeial ordinario sem vencimento de ordenauo, c
emolumentos, por ir vencer no empreCYo tle sccretnrio da lc cyação dos Es
lauos-Unidos da America,por porlaria til) 2:", de Julho ue 1818.

Heliodoro Jacinlho ue Araujo Carneiro, ofilcia!-ordilJurio para ter exer
cício na Il'gacJo ele Paris, vencendo sómenle o ordeno lo compelenle de
400:tJ000, e as pen..ões que já goza, por porlaria ele 12 de Oulubro
ele J$18.

Francisco GJmcs Diniz, ajlldanle de porleiro com O ordenado de 800
rs. eliarios, por porlaria de!) do Dezembro de 1818, graduado porleiro e
guarda·livros,por decrelo de 11 do Oulubro ele 1822. •

Tileodoro José Bi<lnearc1i, omcial onlinarío da secrelariu por portaria
de 3 de MiJio de 1819, a orG.cial-maior da mesma secrelaria por decrelo
de ... Lle .... de ....

Anlonio ue Almeida, ;'judanle de porleiro, por porlaria ele 26 de Acyoslo
de 1819. Grarluado em porleiro e guarda-livros em 13 ue Oulubro de
1827 aposenlado por decr lo de .. de ... de ....
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o wioistl'o ItOl'tllguez em, Lomli'es (mblicou unia
ch'cuial' indicanelo () Itorto elc Plimoutlt l.al·u o
lugar elc clnbal'C'luc lUU'a, Q) BI'asil, e pOI·tugal.

D. Domingos Antonio do Souza Coutinho, enviado extraordinario, e
ministro pleLlirotencillrio junto aS. M. Britunuica, vendo a emigração de
portuguezes para 11 Inglaterra, os poucos recursos dos emigrados, fez
publicllr umil circular olT~recelldo-lhcs, sem coacção pas!>agern livro para
o I3rusil ou Portugnl, sem dilTurença sensivel do tempo, designando-lhes
o ponto de Plimoulh, como o mais apropriado, onde os pussantes encon
trarião as melhores accommoda~~õl!s,abundanciü de mantimentos, e o mais
necessario para li viagem, e pelo que já linha dado ordens e provi
tlencias necessarias.

Estüs dispusições da legaçüo portugueza em Londres,bem que forüo sem
previo consentimento do Principe regente, comtudo, Jogo que ellas che
garão ao seu conhecimento os approvou, mandando que do erario regia
fossem pogas Iodas as despezas, e louvando O fl'linistro que os determinou.

A medieinn e n Ch'IU'gia. nos tCllllloS coloniaes
elo Brasil.

~m todos os dominios de Porlugal,os u11icos estabelecimentos da scien
cio de CUl'[lr as enfermidades humanas, erào na universidade de Coimbra,
um curso de quolro annos, no hospital de S. José, de Lisboa, e outro igual
creallo em Gôu, que não teve resultado.

Conforme o 'anligo regimento cio proco-medicato, a que succcclêrão os
juizos dos physicos e cirurgiõcs-móres (1) cio reino, qualquer que apre
sentava llma certidão de qualro annos de pralica em um bospilal, era ad
millido a exame de cirurgia na CÔrte, ou r.m qualquer provincia de Por
tugal, ou Das capitanias tio Brasil, [odia, e Costa d'Africn; visto que nellas
exi lia um delegado, juiz commjssurio do cirurgiuo-mór do reino, e o seu
escrivão, com autoridade sobre os cirurgiões, sangradores, e parleiras; c
outro, do ph:rsico-mór, e seu rscriviio.com autoriuade sobre os medicas,
botica rios, e curnndciros, <{ue obtiulJão provisõcs,e licenças,para podererii
curar. Os botiearios orão admíLtitlos ti exames,com um certillcado de,qualro
ilOUOS de jlratica,em qualquer boLica. Os juizes commissarios,mandavão
organisilr o anta de exame, por elles assignados, e pelos examinadores,
e remellifio pura Portugal, e o can lidalo requoria a sua carla, que lhe era
oxbibiclo, fazendo us dospez(ls, sendo os cirurgiões obrigados lÍ tirar lambem
uma carto de augrador, uinda que disLo não fizessem exame. Daqui se'
vó quantos abusos selluo commellcriuo de umll tal pratica,.e quanla. seria
a ignorancia supina, de algun cirurgiões e hoticarios desses tempos.

(1) Vide o aII'UI'Ú ue regimento de 22 de Janeiro de 1810.
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Releva porlanto confessar, que á esforços c a sidua npplicaçuo existiiío
muitos cirurgiões,E: boticarios c1isLin(;t05, os qunes e achavuo a par do que
havia de melhor llas sciencias, pela lição dos livros, que se public{\vuo nll
EUl\lpa.

A cirllrgia ncha\'a·se extremada da medicina, comquanto se conhece se,
que eruo inseparaveis, como a e!Jimica da physico; e os medicas forrnavàu
a arislocrélcin lia scienciu de cnrar, sendo vedaelo aos órurgióe ,pelas leis
do antigo proto-medicato o tratamento ue 1l10\(\stia interllas, llpeznr de
que lal prohibição era effcctivümenle infringida. Como porém us ph)'sicos
móres, e seus delegados, procedião n tlevussas, qU~lIdo lhes parecia,
viã-o-se os cil'llrgiões obrigndos il sugciLarem-se a lima e pede de eXilI11C,
pernnte o juizo tio ph)' ico-mór, oude se lhes pll'ssava um tlocul11ento,ou
provisuo,para poderem curar de medicina, na auscllçia dos medico, e
limitando-se á fuzer a exposição á estes,do que linb,io feilo, som votos nas
conferencias; devendo lodos os ann r s lirar ump licença,que lhes cuslava
dez mil réis.

Este estado de tibatimento,em que se at:1Hlva a medicinll,c a cirurgia no
Búsil, rOL I11l1daJo com a chegada do principe regenLe ii 13alliü, onde roi
creada a primeira escola de cirurgia,no hospilal real mililar.

C..ciio~,~eas escolas crIe ulcGUciua na Babia, c 110 Rio
de daneis'o.

ESCOLA DA DAlllA.

Apezar da sua immel1sil1ade de terrilorio, de soas riquezas naturaes, e
de já contar com grnndes povoados, o Brasil, n[io tinha uma academia,
porque a metropoJi porlugueza, a ludo se oppunba. A industria, o cum
mereio, a cívilisaçuo, a inslrucção, ltldo cra vcdado ao Brasil, de modo
que o mesmo panDa para cobrir-nos o corpo; os inslrumenlos para
rotear os campos, ou e"Xtrabir as riquezas naluraes do solo, erào ne
cessarias irmos buscar a Portugal. Queríamos inslrucção nua a achavamus
no Brasil,era preciso all'll\ essarmos a immensidade do atlanlico para adqui
rir, á custa de milhares de sacrificios. Formavào-se sociedades liuerarias,
para derramar as luzes da intelligencia,erão deslrl1idas. E quiz Deos,como
bem o disse um collega e amigo nosso, o Dr. Malaquias Alves dos Saulos,
em uma SUIl memoria histo.rica l11nollscripta, que lemos adianle dos olhos,
que a acção c.ivilisac1ora da França, que a lnz cleclrica ele uma re
voluç50, que ensinou melhor do que as palavras dos sabias, o dogma ela
soberania do povo, chegassem ulé nós. A corÔa de Porlugal vacitou sobre
uma cabeca real, ao aceno vulcanico do homem do seculo XVIH, e Por
tugal se refugiou no Brasil, e a Sahia receheu com amplexo de fllha,o 1110
narcha exilado.

Vindo com a córte_o DI'. José Corrêa Pica nço, nalural de Pernambuco (1)

(1) Jose Corrêa Picanço, nasceu em Pernambuco no anno de 17 ,onde aprendeu os
primeiros rudimentos, e passaudo á Lisboa,alli e tudou as IlUmauidades. Entrou no hos-
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achou occasião de dar a medicina e a cirurgia 00 Brasil o maior incremento
passivei, e conseguia do principe regenle estlJbelecer a &5cola de cirurgia
no hospilul re,d du B1lbia, como con lu da eguillle ordem regia de 1S de
Fevereiro de 1808, mundada llO conde da Ponle, que diz:

« I1lm. e EXOl. 5r.-0 principe regente nos.O senhor, annuinrlo pro
po la que lhe fez o DI'. José Corn~i.1 Jicanço, cirurgião mór tio reino, e tIo
seu conselho, sobre a ncce sidnde que havia de uma escola ele cirurgia no
ho pilul real desla cidade, para instrucçliu dos que se deslinão ao exercício
de lo arle; tem commeltido no sobredilo cirurgilio-múr a escolho dos pro
fe ore, que não só ensillem a cirurgia propriamente dila, mas a anatomia,
c mo bem essencial della, e a arle obslrclicu l[lO util como 'Ol)c,c . aria. O
que parlícipo a V. Ex., por oruem do 'mesmo senhor, para qua assim u
lenha enlendido, e contribull para tudo o que fÔr promover este imporlante
estabelecimento. Deus guarde a V. Ex. Bahia, 18 de Fevereiro de 1808
-111m. c Exm. SI'. COlide da Ponle.-D. Fernando José de Portugal. »

Recehida nos termos, que se le, a ordem regia, o Dr. José Correu Picanço
r.oovidou 00 cirurgi50 José Som'os de Castro" nnlu rol de PortugiJ I, e a Manoel
José I~slrtllla, na ciclo uo Hio de Juneiro, habililado no collegio ue S. José
de Lisboa, e com exer 'icio enlão no hospilal mililar para se encarrcaarem
do ensino escolar. Entrando no exercicio do lI1agislerio, como conta o Dr.
_Ialaquias !ves dos anlos, na sua memoria hisloricil, estes dous institui
dores não dispunhiio ue meio alguns para o en ino emcar. da cirurgia, e
nem rccebiiio por eHe graliGcação alguma. Em ::\Iilio de 1816, conforme
refere o Dr. Maloquias Alves dos 'anto , foi que por empreslimo do hospital
mililar, o colleaio de cirurgia leve o primeiros in lL'umenlos para a dis
se ção dos cadaveres.

Consistia entüo loelo o ensino nas lições lheoricas e uemonstrnti\as de
anolomiu humana, que fazia ° professor uos i.lIlnos, que aconle(;iil durar
o curso de cirurgia, o nlls lições do oulro professor, que versava sobre a
physiologia,e a palhologia, e a clinica, por quatro ou cinco aunos, depuis
uOw quacs crào os ulumnos exol11inaclos peranle u physico-mór, obre ponlo
de cirurgia dados com antccedencia. Os professores ensinavão 110 salào

pitlll de S. José, e nelle estudou o curso de eirurgill, que se ensinava, e desejando alar"ar
<I e pltcra dos seus conhecimentos profi 'sionaes, pas ou-se á Paris, e foi ouvir as lições dos
celebre Desault,e SabJtier.

A. sua demora em Paris, e as relações de amhade, que tomou com o Dr. Sabalier,
derilo-Ihe ingres o no eio dn familia deste celebre prof' SOl' francez, e se alTeiçoanuo á
urna filha cio Dr. SabaLier, li pedio em casul'UCnLo, e se alliou ii ella. Demorando- e
elll Paris alguns <lIIIIOS, depois vollou para Portugal, e pelos 'redilos que jú gosava de
habil anatomico,e bom cirurgiêlo, foi 1I0meat!/) professor de lIn310miu e eirur"ia, na uni
versidaúe de CoinilHlI, cm ubsLiluiçilo do profes 01' Cicdli, e nomeado primeiro cirurgiãO
da casa real, e cirurgião-mór do reillo; e telldo a fUlllilia real de pa~sar-se para o Dra-j[
(m2n de ovelllbro de 1807, elle a acompanhou; e nu Dahia propõz a S. A. Real a crenção
da escola de cirurgia, uo bospil'( real daquella cidade, o que leve lugM pelo lI"iso
de 18 de Fevereiro ue 1808.

lI.lssando-se ()ara o !lio ue Janeiro, foi muito con iuarado; e () principe regente já o
leuoo feito seu conselheiro, o agraciou com o titulo de burão de Go)·uuna.
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do etlificio, onde está 3 faculdade de medicina, que então era occupado
pelo hospital militur, e hoje d,1 .lisericordia.

1\ matri ula dos nlumnos, refere o Dr. Malaquias Alves uos Santo, na
mencionada memoria manuscrif)ta, era feita pelo escrivão do hospital
militar, e custava 6~4.00,sendo uma só, pura o curso inteiro.

Tambcm Ilão consta dos diversos archivos,qlle cOllsullados,C!uaes fossem
os matrieulauos entào, dos quae alguns s~o por lradicção conhecidos.
Nem a matricula de elltiío, obrigava tle qualquer modo á frequellcia das
aulas,ncl\1 im,punlJa deveres de alumnos ; porquanto, amos infúl'fiHHlos,dn
que aos lenles nem re peito,nem cunsitleração guarJavão aquelles.

Do que foi Lodavin nesta primeira época o ensino da metlicina Dil BahiH,
se p6ue éJjuizar por aquelle imprestimo de ferros velho',para anatomia, e
ainda melhor pela facto de terem-se alguns dos alumllos de então, tor
nado a mDtriCtllar em 1816, quando começou a fUllcoiollllr o collegio de
cirur"ia. Cumpre porém não esqnecer, que era lente de anatomia, o ci
rurgião-mór Soares de Castro, e do r.irurgia,o outro. E quando nenhuma
outra cousa os fizesse recomnwndaveis n nó ,com quanto consto, que á
Manoel José Estrclla não fallava nem intelliO'enciu,uem de licação, o titulo
ue instituidores do ensino medico na Bahia a clle. é que é dcvido.

1-'unccionou esta escola rudimentar,por e paço de 8 anilO". Entre os que
nella come~arão sua instrucção med ica, desti ngu irào-se Ma Iloal José 13 ahia,
José Alves do Amaral, Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, Antonio
José de Souza Aguiar, e Francisco Gomes Brandão, (1) hoje visconde
de Gequitinhonba, e outros. Era tambem então qnosi geral o habito de
irem os alumnos para Europa aperfeiçoarem·se lia sciencia, que havião
começado a apprender. Houve portanto para cssa escolo ao menos uma
palma de gloria: el'lI preparar homens, que servissem na gloriosa lula
da independencia, mndicos,e publicista-. Elia concorria com a franqueza
dos portos, e com a libertaçiio da industria,para dar aos Brasileiros o co
nhecimento de sua soberania; e para dar a uma na~ão o reconhecimento
de sua nacionalidade (2).

(1) Depois Fr'lUcisco Gé ACl\yaba de J\'{ontezuma.
(2) COlide dos I\rco'l. Goverllaltor e capitão general da capitilnia da Balda: Ello

prilldpl~ regente vo'! en"io Jnuitn saudar, CfJII10 aquelle a Quem limo. Sendo-me pre
sr:llte o quanto são limilarlos os principios de cirurgia, que se adquirem pelas liçÕllS
das malerias jlropri:ls (I<IS dna'l cadeiras estabeleddas nrssa cidacl,', para que ddlas II
possão esperllr habeis c con-lllnatlos prof"ssores, ((lIe pelos. eus conhedlll ntos,
lltcoricos e prülÍ\;Os mr:re:ção cOllceito puhlico, e ~e r.mpregnelll utilmente 110 llstabcl'~

cimento da sande cio poro, qne não pMe d"ix;lI' de faz,?r 111\1 dos prillcipacs objectos
do l\1ell real e patcrllal desrclo, para promorcr a cultura e llro:;rl'sso de tão impor
tan les eSludos :

Hei por bem crear um curso completo de r.irurgia uessa cidade, i.íciula do que se
acha estabelecido, por dccreto do 1. dc Abril cle 1813 Ill'sta capital, l'gllndo o plano,
LJIIC mandei formar por i\Janoel Llliz I\lvarcs etc Carvalho, do men consr.lho, Illr.diüo
de minha real tamara, physico-lIlór honorario, e direc:tor dos estudos de mcdicina
nesta côrte e reino do Brasil, e que COIII esta vos cnrio assi[{nado pelo l\lar(l'll~z ele
Aguiar do meu conselho de Estado, ministro e secrctario de Estado dos ncgoc:ios do



A ctJrta reaja de 29 deDezombro de 1815 organisou o syslema de ensino
modico Ili! 13ahin,iIHlillJim10 um curso de cirurgia com cinco al1l10S de du
I'açüo, o cinco cadeiras ou aulas. Lecionavil-se: no :I' anno analomia
om geral; no 2° analomia O pll 'siolo"'ia; no 3° hioione,e lheologia, palho
logia e lllerapeulica ; no 4° in liluições cirur"icas,c oper:tçõe ; no 5° cli
nica medica e obslelricia. oslas cadeiras foriio providos por carIas da
rnesmn uala, Jo é oares de Ca lro como len to do 1° anno, Manoei José
E Irella do .... 0, Antonio Ferreira França, 1.Jacllllrel pola universidade de
Coimbrn, do 3°, c José Avollino Ila'rbosn, graduado pela universidado <Ie

P,ra~il, para scnir interinamcnlc dp e.laLnlos do referido curso cm quanlo scntio pu
hlicã'l OUlrIlS nhlis amplo., cuja Iiçõe se dal'rlõ no hospital da ::;anta Casa da ~lisc

ricordín, por COnI:OI'l'I'IPm ahi pnra a~ cxpericncins (' op"ra 'ões,cllfcnllOs e c<ldavercs
dc ambos os scxos e de lotlas ida,des, lrilllsferíndo-se pill<l ahi ús aula., quc cSliverem
no ho pilai mililar, as qlH\"S farpi' collocar d' accol'llo com o prov~úor d" me ma
anlil 'a, a, s 'ndo encarregado da limpczJ dclla. UIll porteiro. que nom.'an~i:, e que

lamhl'm s\'nirú de COtlliuuo, c apoutará a, falta aos csludaulcs, "cnccllllo o ordcnado
(li: 250 000 além dc 320 rs. quc Illldcn\ Icvar 11 lillllo dc emoiunl('nto aos \'sludantcs
por cada cerlid~o dc fr~qllt ncia (PIC Ihcs passar. () que assim cumprir is cOUl'zêlo c
inll'lligcncia, r,IIC COo tumais ('Illprcgar 110 IIICU rl'al . C1'\ iço. I~scriplo uo pala.:io do
mo dc Janeiro ('m 29 de Dczcmbro ue 1815.-l'rillcipc. l'tlra o condc do :\rco,.

PLANO DE ESTUDOS.

1" O Cllrf,O complêlo de cirurgia CI(, de 5 allnos.
'l0 'o 1" aUllo l,prr.1I11l·-SC allalomia em l;l'ral illé o fim dc e!l'mhro, c dc cntão até

fi dc Dr7.l'zbro en inar-. c-ha chilllil:a pharmaC\'ulica, c o conhecinll'II10 nccc:sario a
Illatcria medica c cirllrgi;I, com applieaci<jcs, o quc sc replHirá nos annos tgllinlc.,
s':lHlo e.la: lIoções dad.ls pclo iJolicarlo do Iiospilill, qlle "cllcera nos 2 mezes de Ou
lt1uro c 'ol'C'mhro quc pn inar cm lada Ulll dclles 20' O O.

3° No 2u anno Irpelir- c Oc tlldo dc anatomia com cxplicaÇão das ntranhas c das
mc mils parlC's ncc 's arias ii vida hllmana; iSlo é, a physiologia das 10 horas alé as
11 c 3/lJ ela manhã, e de lardc sc con"CllicnIC fór.

II" No 30 allno das II hora' da larde ali: iís 6 dan\ um lentc mcdico as liçõ 's dc hy
gicnc, c Il1I'oll)gia, palholo!,:ia e llltrapelllicil.

5° No lJo anno hal'eri\ instiluiçiks cirurgicas e operações da 7 horas ;llo! as g 1/2 da
Iuanhii, as II da tardc 1i';Õt:s c pratica da arlc oU'klricia.

6" i\o 50 ilnllO hal' rá 'xel'cicio IU'atico ele mcdicina das 9 horas alé as 11 da manhã,
c as 5 horas da larde a 'siSliráõ us esludall Lcs _OUll'a vcz ás liçõr.s do lJu anilO, a ou 
Iclricia.

7u Para sprcm malricnlilllos lodos os cslllllallL'ls no 1° anuo dcste Cllrso bastar;í qnc
saibão 1'1' c C:icrcvcr corrcclamentc. E pO'lo qllc fo sc milito proveitoso que eslu
dassem já as lill"uas [ranl'eza c ingit'za enlrando n'.~slc 1:111'. o~ com lUdo esperar-sc:lla
p -lo cxamc da 1" alé a primeira lllalrícula do 2° aIlUO, e pelo cio ingl('z alé o do 3°.

8° .\ i" matricula sc far;', de lJ até 12 fie .\Iarço e a 2" de 2 alé 6 de Dezcmbro.
9" Todos o., eslllltanlt~S rh'sd\l o 1° al1no assislirúõ ao l:liralÍl'o, c eslc Sl\ fal'i, das 7

horas ai" as 8 i/2 da manll~, c d 'pois 1I1(~ as 1.0, ou ainda nH'smo scrá o tcmpo desti
nado ]lara ilS li~õ\:s de llllalOmia, e dc ,larde ql1í1I1(lo fõr preciso.

10. l'ollelHlo·sc pre umir qne (\'m o e:pirilO jú acosluma:lu a eSludos os csludantes
quc souhel'elll lalim 011 gcomelria,malrÍl:lIlal'- e-i1fi ('sles logo p 'Ia 1." vcz no 20 anuo
'nem 11m Olltro 'C podcrá pretcndc!', porque nâJ é pro I'll VIlI qllc po. S'ío dar conla
de lodos O~ (ouilecim 'nlos necessarios no cxalllll dlls Illall~rias rio 2° lluno.

11. Todos os examcs desle curso sen\õ plIhlicos.
12. Do 2" anilo pOI' dianle até Oultimo hll\'cl'à abbalina, c lodos os llll'zes disser

Lações cm Iin;lIa porlllgueza.
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Ellimburg,do 5°. Foi pelo mesmo tempo nomeado sub titulo uos dons pri
meiros annos e secretario UO collegio José Alvares do Amaral. Depois por
carla regia de 7 de Dezembro de lS1S.foi pl'oviJo na cadeira do I~D anno
o Dr. ManDei da Silveira RodriO'ues, filho da universidade do Edimburg,
o quallomou posse cm 16 ue Maio de 1819.

Molar do ta primeira reforma dos estntutlls medicas nn Bahin, foi um
bllbiano di tinclo o conselheiro Dr. Manoel Lniz Alvares de Carvalho,
medico ue D. João vr, physico-mór hunorario, e direclor-geral dos e 
ludos medico-cirurcricos de todo o Reino- nido, de quem exisle memoria
muito honrosa 1111 Bibliothcca publica da cidade da Bnhia,quer pela dadivlt
de muitos livros de letras ede sciellcins,e de linO'uas cliversus,quér ainda por
dous mnnuscriplo ,que aiorla 1l1li se achilo,e qne tem por lilulos-- Biblio
theca escolhida erazoada da J!atel'ia iJIedica, O" Reperlorio Dogl1latico
dos mel/wres remedios,qtte aexpel'iencia clinica temconfinnado ; e stlmma
da exceflente obra medica, intit1dada J.lfedicinm P1'(lXeO systema &c.
TlIlllbem de nosso archivu <::onsla, qne doárn elle ao collegio medico-ci
rurgico, livros que leslinou a servirem de premios,ptlra os mais dislinetos
nlnmnos. Tombem Llelle deixou,o meslI10 collegio 11 lembronça mais glo
riosa; porque ue snas aclas 'consta, que em 1:1 ue Dezembro de 1816, se
congregarão os leoles para votarem um siO'nal de veneração á i1quclle dis
tinclo medico,unndo-se-Ihe os-ti lulos de creadoJ' e fundado'/' do collegio (1).

13. D 3· anno alé o fim do 50 não ha feriados nas rnrermarias, mas somentc nas
aula. ,~e não houver operaçõcs de importaneia, e lfue dcvão assistir lodos..

16, Frito o examc do 5° auno poderiÍõ os que fõrem appro"ados havcr carta dc
cirurgia.

15. "lfuelJes porém quc tendo sido apprOl'atlos plcnamente lodo os annos,qui:cerclll
de novo lrequl'ntar o 6" c 50 anno, fazendo os cxamcs com di 'tinc(;ão, $C lhe dani a
nova grad uação de furmados cm cir1ll'gia.

16. Os !:irurgiues formallos gosariÍõ das preroglti\'as scguintes:
1" PI'l'r,~rriiÍõ cm to(la~ as partida, publicas ao, que não houl'erem est:\ con. ide

ração, 2" podl'l'~iõ por 'irtudcs dl' suas carIas cnrar todas as enfcrmid<ldes <lond' não
houvcrem mcdicos; 3" sl'riÍõ dCódc logo Illcmbl'Os do collegio e opposilores as cadeiras
dcstc curso, c dos eSlllbclccidos nesta cilrl~,e dOi que sc hão dl~ estabelecer uo ~la

ranlião c I'ortllgal ;!!" poder:íõ lodo" alfuelles q lIe se cnriqueccrem de pl'Íncipio, e
pratica á ponto de fazer os examl~S qne aos medicos ~e de\erl1linão, c cill'gal' li h~r ii
facllldade /~ ~rúo de 001110' em Illl'dicina.

17. Os exames, que para esle gráo se exigem sio os sl!guinlcs: os dos preparalOrios,
os dos annos leclivos, as conclusões magnas, e as r!isserlações cm latim. Palacio do
nio de .J~I1I·iro cm 29 rle Dezcmbro dc 1815.-111a?'que:r de Aguiar.
, (1) Aos 13 dias do mez de Dezelllbro <ll~ 1816,cungl'l:gou-se o colJegio mcdit:o-cirur

1;11:0, e por clle foi ordcnarlo, qlle se déssc ullla COllla e relaLOrio gcral de scus tra
balhos deste anilo ao 111m. Sr. Dr. Janoel Llliz 1~lvares de Carvalho, rio conslllllo de
S. A. I\eal o principe rcgenlll,comlllelldador da ordem de Cltl'islo, physiCO-lllór hoilO
rario, dCSCl1lllaq;ador gcral rios c tudos lTIedico-cirurgico de LOdo O I' 'illo ulli.lo, Cl'ca
dor c fundador desta cscola, cllja Illclllol'ia serll sempre vcncrada por lodos os 11'111\'s
c alulTlnos dcste colll'gio; O que d'ora cm diante o sccrNario Iizesse um rclatorio
mensal, c lhe rCllleltessc por todos os correios, quc desta parlissclll para a cone do
Hio tlc Janeiro. Levanton-se a sessão. Eu José Alves do Amaral secrctario liz esta
acla rubricada pelos Icntcs.
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Aquella carla regia exigin para matricular-se no curso de cirurgia,o sa
ber lêr e escrever, e para o que soubessem lalim,ou geomeLria,llcrmitlia
matricularem-se logo 110 1° e 00 2° nonos; exirrinuo tambem o conbe
cimenlo elas lin"uas franceza, e illgleztl, para lOUOS os alumno , embora
obrigados, omento a exame de fraucez anles da malricula do 2° auno, e
a de inglez,<lnleS ela 10 3°, Foi todavia por ordem do direcLor-geral dos
eSLuuo medico-eirllrgico elo 14. de Janeiro ue 1817, exigiJo o exame de
fl'illlcez anle da lUatricula Jo 1° auno, E assim e ficou praLicando.

Ao- approvauo- no 5° anno do curso de cirurgia dava- e o titulo de
irurltiõe apprul'auo, tendo licêílça somente para praLicar a cirur"ia.

A [llClIes alumlJos p'lr'm,que frequenlavão o cnr o por mais um anno,
rpr ,linell) as milterio- UI) 4.0 e 5° ,annos, e sendo de novo approl'ados com
rli Lincção, obLillhiio o titulo de cirurgiões formado, sendo desde logo
considerados membros do collegio, e opposiLores das respeclivas cadei
ras(l),

Po tpriOl'mentc modillca~ões se azerão no collegio, taes como divisão
das maleria , di 'lribui!,"ão <.Iiversa della , e aduicionamento de nol'os dis
cípulos.

Em lRI7 havendo sido ilJ Lituida uma cadeira de bimica pelo Dr. Se
haslliio Navarro de Alldl'(l(le,muito di tluclo profcs ar da univer idade <.Ie
Coiluora e rIU \irlude de Ilma reprl.'senta\ão do collegio, lljO portador
fura o DI', A. F. Frilllça, deu verbalmente o conde de Palma em 7 de
Dezclllbro ue 1819,or<.lem para que os candidatos do 5· anno fossem,

(1) A. 1'~lIinlP res(JllI~fio da a 'scmbléa geral ampli.io eslaS disposi~õc , Eis-aqui sua
inll"'ra « 1l. Pedro r, Illir graça de Ocos e unanimc acdillllação dos povo,. Imperador
COIHitllclllnal, c Ikfcn 01' PerpI'l110 do Brasil: fazemo' aber a lodo os no'sos suu
dil(ls lJlIl' a assclllhh!a ~crlll dl'cr<'IOIl,e nós sallc~ionamos a lei sl'gui1ue :

Ar!. 1U llavcrrtõ carla de cir Ir!(ião 011 cil1lll\ião fOl'll1ad todos aql1elle qne nas
escolas <k cirllrgia do n;o e Juneiro c Baltia já lem concluirlo com appr91'aç10, 011

cOllduir.1J1 tI'ura cm tlhlUle, o curso do 5" ou 60 auno na conforlllidacles do seus es
tilllltOS.

!\rl. '20 As carias CI-.íÕ passadas pelos dil'cclore das c. cola, on pelo lenle que
Sllas 1ezcs lizer '111, I'scripla I:IJ1 Iioglla vlllgar, a -, ignadas ,\elos len res de pralica
IJ1cdico-cirllrg-ica, soh.'criplas pelo secretario, illlprllssas cm pergaminho, e selladas
com o !ldlo pend nlll e fita amare lia.

AI'I. 30 ,\s formllla~ das cana. S"I'ÚÕ em tudo conformes as que vão lançadas no fim
dl'sl,1 ll'i, e o ~1'1I0 sl'rií o que escolher cada Ull a da e colas.

,\ rI. lJu ','rúõ ladas e p.l'saclas gratuilameute com a unica de pcza de impressão e
[lerj:(amillho, qll" !lag'aráõ os estudanle .

Ar!. 5.. O' qllP C""~f'~lIirPI11 a cana de cirurgião poderúõ Iil'remente curar de cio
1'll1'g-ia (,UI (jllidquer parle ti imperio, (lcpois que cOU] ellas se apresentarem a aulo
l'i(lade 10l'al,

L\rl. 6° Os que obtivcre,lI a c<II'la ihl cirurgião formado podel'úõ j"ualmenle <,xcr
cilar a cirurl(ia c a IlIl'uicillU CUI tolio o i mperio, feila a apresentação na fórtlla do art.
allll'CI't!('IIIC.

Arl. 70 lí'ieão rel'ogada torla~ as leis, alvarás decretos,\'cgill1l'llloS de physico-mór,
c cr urgiüo-Illór do 1I11perio, e os estalulos das sociedades, escolas na pane em que se
Oppolcrelll li e:.ecução desla.
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antes do exame final, obrigados á exame publico de cbimica feito por
dú~s dos lentes do collegio, sob presidencia do proprietario da cadeira;
assIm como para que em tudo que estivesse regulado por lei, ou por or
dens especiiles, se seguissem os estatuto dc Coimbra, segundo o quaes
h~via já o collegio deliberlldo cm 4. de Dezembro ctt:: 181p, que Co sem
feItos o exames lectivos.

Do mesmo modo em .runho de 1824 foi addida, a pedido dos Jentes do
collegio a cadeira de phnrmllcia, que por ordem regia de 12 de Fevereiro
d.e 18~0, foi mandada ::-rbrir ne. in cidade, em proveito dos alumnos de
cirurgia, o Dr. Manoel Joaquim Henrique de Paiva, prore SOl' de grande
nola, que era da universidade de Coirnbrll, o qual l.IS im feito lente do
coU.egio,intentou instituir um gabinete de pharmacia, para o que lhe foi
cedida uma parte do convento de Sllnta Tbereza. Tambem a pedido do
collegio,se addicionou ao ensino de pbarmacia,o de materia medica .
. ~m U de Julho de 1825,foi na cadeira de pathologia externa, cujas
h~oes havia até então feito o substituto do collegio, provido O Dr. José
Llno Coutinho, (ilbo dll universiriade de Coimbra. e bem conhecido em
sua ~ida politica: a qual cadeira licou pertencendo ao 3° anno do curso
de. clrurgia,conjunctamente com a de patLJologia interna, regida pelo Dr.
A. F. França.

Emfim, llS materias do ensino do 4.0 anno forno modificadas, reduzin
-do-se a uma cadeira de partos, e de operações, na qual jJor fallecimcnto
do Dr. Silveira,foi provido em 5 de ovembro de 13~3 o substituto Jo é
Alvares do Amaral,e por ausencia ueste,Autonio Torquato Pires de FiO'uei
redo,oppo itor do collegio, em 2[~ de l\Iaio de 1826; sendo portauto des
membrada da cadeira do 5° anno a obstriticia .
. Assim em agosto de 1826 COIl tavlI o col/egio de sete lentes, um subs

tltulo serviOll0 de secretario sem subsidio, e um porteiro. Até então e
ainda muitos annos· depai ,a de reza com o expediente,corriu por conta do
secretario; lauto que o collegio leve occa ião de representar ao governo ila
provincia,pedindo o necessario para seu expediente.

E ainda em 11 de Setembro de 1829, informando o col1eO'io sobre seu
eslado ao governo imperial, segunuo lhe fora exigido em aviso de 14 de
Julho do mesmo anno,ponderuva que havia sete lentes vencendo cada um
o ordenado de 600~OOO, um substitut para as cadeiras cirurgicas CUIIl

300ililOOO, um secretario interino sem vencimento algum,um porteiro CfJm
250~000,edesasete estudantes matriculados. ii; illformára mais que nenbu
ma despesa <'fdinaria bavill,além de que se fazia com os lentes e porteiro,
um extraordinario,por ler sido o expediente a custa do secretllrio iuterino.;
efinalmente que o collegio aclHlva-se em um t;orredor da santa casa uu MI
sericordia,dividido em t['('s pequenas salas, uas quaes uma iOlltilisada por
servir de passagem para outras repllrtições da mesma Santa Casa, e tendo
por anphilhealro de dissecções eopura(;ÕeS,1l1ll pequeno quarto escuro COIl\
prehendido na enfermaria mais baixa do mesmo hospital.

As substituições das cadeiras Dilquella l~poca, erão prebenchida5 a me
dida das necessidades que se offerecião, quasi sempre ~ob indicação do
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do collegio. No lugar do substituto Amaral foi provido em Julho
de 1824-.

ODr. Franci co de Paula Araujo e Almeida, foi como dissemos do colle
gio, graduado na universidade de Bolonha,o qUHI regeu diversas cadeiras,
especialmente as de cbimica, e de materia medica, em que servio como
proprietario durante trinta diu ; o Dr. Jonatha , tambem oppositor do
l:ullogio, teve pelu mesmo tempo 1825 do sub titllir a cadeira de anatomia,
que 'ntruu e regeu como proprietario em 22 de Outubro de 1828, por ju
hilaçito do cirurgião-mór Ca tro; o Dr. Gesteira, outro oppositor do
collegio, servio de secretario desde 21. de Julho de 1826, até que foi pro
vido na cadeira de operações e partos em 2 de Junho de 1829, por ba
ver pedido demis ão della seu 30 proprietario,

Tambe01 como oppositor servia na cadeira de materia medica, por por
laria do governo da província do 10 de Abril de 1826, Ignacio B.odrigues
Gome, filho do collegio,e doutorado em Bolonhn, cuja morte prematura
temo ouvido muito lastimar. E forão ainda substitutos do colleoio de
1828 emdiante, alguns outros oppositores,taes como os Dr . Antunes Cha
ves, Baptista dos Anjos, João Gonçalves dos Santos, e Magalhães, que su
bstitllio na secretaria ao Dr. Gesteira.

Outras nota veis occurreucia se derão no collegio medico-cirurgico. Foi
m ongreoação de 16 de Dezembro de 1829, que o collegio resolveu

eleoer d'entre eu membro um que presidis e aos seu trabalhos, e foi
eleito director o Dr. José Avellino Barboza.

Para que possa ser convenientemente caracterisada esta época da nos a
e colu,CUmll'e narrar aqui um facto,que exprime bem a vida independente
e nobre que elta levava. 1)01' jubilação uo professor de pby ioloaia em 1828
á 1 29,1" i para ena nomeado pelo governo imperial, Constantino Tavares
tle l\1ac do, que nem alumno fora do collegio, oppozerão-se-Ihe a posse
os lentes do colleaio, e lhe a neaarão, não obstante a insi tencia do pre
sidente da provinciu,fuzendo snbir a presença de . 1. Imperial uma Te·
presentação dos substitutos, opposilores e alumnos do collegio, que alie
gárão ser aquelle. E lão firme e unido se conservou o collegio na sus
tentação daquelle direito do oppositores, orioinario da carta regia de 29
de Dezembro de 1815, que não chegou a funccionar na cadeira aquelle
Dr. Tavare , porque quando a ordem difinitiva baixou do governo impe
rial para essa di putada posse, era fallecido o pretendente (1).

Outro facto notavel de então foi, o p"ovimenlo do Dr. Fortunato Can
dido da Costa Dormmund na cadeira de materia medica,por nomeação do
governo imperial de 3 do Julho de 1829, quando nella estava já provido
em dala de 2 de Junho do mesmo anno o Dr. Paula.

O rollegio medico-cirurgico se oppõz a este arbitrio da administração;
e Slla informação á queixa, que o Dr. Paula levavaa preseuça de S. Ma
gest~de, foi seguida da nomeação deste em 28 de Junho de 1830, para a

(1) Transcrever algumas das peças mais curiosas dessa correspondencia.
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cadeira de physiologia, em que não tinba pódido ser empossado o 1" no~

meado, como fica DArrado.
Conviera talvez parll completar a historia desse periodo ele no~sa ego.

cola,relatar os acontecimentus peculiar:>s de cada nma das cadeiras; mas
além ele me faltarem dados chronolOl'Ticos e infol l l1Jações adquiridas do
eo ino, isto levllria a prolixidade. A.pontarei somente as víeis iludes, porque
pllSSOU a cadeira de cbimiea. Tendo-se retirado da Bahia por occasiüo da
luta da independen io o Dr. Sebastiiío Navarr'o, Ilssim como lambem o Dr.
ilveiru Rodrigues, esteve esta cadeira regida pelo substituto do collegio.

PareDe porém, que o accordo, tomado pelo col1egio em 3 de Janeiro de
1821 sobre os exames.de ehimica e rle plHlrmacia, exigindo exame della
antes da matriculA do 2° anno, cahira em desuso depois de uma certa
época, porquanto da anil elo \) çlo Março de 1832 consta, que o collcgio
cleliberúra obrigar seus ttlUll1no ü exame de chimica, e qn81Í esta deli
beraçiio se oppozera o Dr. A vellino BarboZ(l, alIel'Tando niío baver lei, qne
os obriga se; e ne. se anno foriío tambem examinados em chimica os es
tudantes do 1° IInno alé o 4° inclusive.

Em 3 de Julho de 1~29, foi pllra esta cadeira nomeaclo o Dr. Paula,
mas tendo sido no eguinte anno provido na ele phy iolo~ia, diversos pr<!
tendentes a requercriio, e nas inrorma~õe~ qlle a respeito destes den o
collegio, sobresah> fi opiníAo de os não julgar convenionlcrnente l1ubi
liludos, por ser a cadeira de chimic:1 de doutrinas extensas, segundo:l f'X

I1ressão usada na acla ele 20 de Dezembro de 1824.. Foi porlanto mon
dada pôr em con 'urso por aviso de 12 de Dezembro de 1830, o qual
teve lugar no IInno seguinle entre o Dr. Antonio POI)'flll'PO Cabral, e o
coronel José Eloy PessÔIl, cnrlo aquellc o escolhido pelo ollcgio, perantG
o qual fÔra o concurso (1). No ultimu aTIno desse periodo 1832, matri-

(1) Nüo nos pance su'pcllhlO dar aqui noticia do processo desse concul'. O. Consta
da acla de 3 dc Março de 1831, quI' o COIl( llI'SO seria feilo conforme o programma
seguinte: começar,lõ os exames no dia 19,e nesse ~lia tiraráõ os COnCIllTl'ntes por sorte
10 uma questão a que d vem 1'1'. pond r por escnplO dentro do e~paço de OilO lIoras
nilo lhes sendo permellido durante e. se tcul po consu1tilr livro itIgum, nem corres
ponder-se com aIguem.

20 Um ponto sobre o q\la1 de"em formal' llleses, que s\1stenlanlõ no (lia 25. o di!!
20 liraritõ lambem por sorle um ponlo, sobre o qual dcv<,níõ fazer no dia s<'~uinte

mna .Iiçuo oral, quc eleve dllrar pelo m<'nos 3fú de hora, e não pod ráõ proferindo-a
ajudar senão de simples apontamentos. No dia 21 leníõ os cllndidalos depois da lição
0·ra1 as campo içõ('s, que til'erem fcito no dia 19. Ko <lia 2ú apresentaráõ impre,ssas
tanIa exemplal'('S de lh<'FC , qllantQs os lenles ela escola e os ConC11I'rentrs. No dia 25
(jnalmrnle, elepois de lerem as suas lhe ·<'5, al'l~lImeularfÍÕ IIns com ontros obre a
materia deli as, arguindo CiH1a um pOT I'spaço de 1/á de hora. Todos os aCLos do COIl
r.urso, a excrpção cia composição POI" escripto do dia 19, seráõ publico, comcçarilõ ,\5
9 hOras <la manhã, e lerúõ lugar no salão da ~Iisericordia.

Os ponlo totlos neste concnrso forüo pOl' composição escripta. Qnanlo, são os es
tados dos corpos? Qual delles é o mais fa voravel ,is combinações. Exi te um principio
acidificante? Se ezi~le. qual é? Qual a ra7.ão, porque lodos os corpos não se dissolvem
em todos os liquidos? E porque os saiu veis só se diss<llvelD até crrto ponto?; e para
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culei-me com outros no collegio de cirurgia, fazendo exame somente da
liooua franceza, perante a congregação dos lentes, como era de uso. o
1° anno frequ>otárnos anatomia, chimictl, e clinicll. O ensino da anatomia
regido então pelo Dr. Antunes, 56 o foi pelo respectivo proprielario em o
fim do anno, em SUA vinda da Europa. Não tinhamos além da Ma von
tade de amuos esses I ntes para este e tudo, commodos alguns: era-nos
nece ario roti armo-nos para IlS despezas das dissecções, e muitas vezes,
para apTov ilar cadaveres, vir leccionar e trabalhar com nosco nos dias
fcriLlrlo , proloDoando sellS lrabalhos por duas e mais horas, de modo que
fez- e-DOS o e tudo de analomia quasi allractivo.

O eu ino de himica era meramente tbcorico, segundo O compeqdio de
Julia·}lontain lie, não tendo até então essa cadeira avulsa merecido maior
allcl1~ão do rrovcroo, para que o seu digno profes ar li-vesse meios de fa
z r li~ões cxperimentacs, ouviamos tambem o Doutor, e outras lições parJ

ticulflre~ tIo Dr. BeLouça-, a quem devemos o favor desse ensino gra
tuito, no Qodl empregou os moios á seu alcance, a sua reconhecida dedi
c()~ão em nosso proveito.

O ensino de clinica em nosso 1" anno con. islia na visita quotidiana do
ho pital, e em [nzerlOos llppliraçãu de uorruenlos e apparelbos aos doen
te., na es unIS enfermarias do hospital da Misericordia, colloclldo ainda
enliio na ca 1\ proprin. Depoi é que com 11 mudan~a do hospital, e esta
b ~lecimel1to de dua cndeiras de clinica,nó' nos podemos approveilar cios
ro pc ti\'o methorlos de ensino, embora liresse aloum tempo depois sido
adoptado pela conrrreoaçüo,o ostUnle de nào baver aula nos dias antas e
dorninno ,quanu :JI1teriormellto nom dos domingos eramos dispensados.

os primeiro annos ele seu estah lecimento, o anno lectivo do col
lenio, !TI virtude da carta regia 29 de D zembro de 1815, compre
hendia o espaço de lempo que decorria de 13 de )Iarço a 4 de Dezembro.
Depois a medida do maior num 1'0 de alumno vinhão mais cêdo as
ferias. CumpTe tambem não ommillir, que aos primeiros alumnos do
coll gio, em virtude un ro-olnção do mesmo, approvada pelo governo da
cnpilanill,se impôr dover de fazerem sin a ularmente o exame final per1mte
o governador. Con i lia este exame na apresentação e defesa de historias
clinicas d cinco doentes quetillianamente, feita na presença dos lentes, e
e ses doentes á vista dos mesmo lentes eriio ob ervados por vinte um dias
sncel' i\'O<; polo alumnos, alindo a fórmula adoltarla dos estatutos de
Coimbra. Algnns annos depois la indepencleneia do Brasil, começarão os
oXl1me' de linirll á ser frito p 'nmte a conoreaação dos lentes, a que erão
npresentnrlns seis historias de doentes c colhido polo professores de
clinico d'enlre os do cil'ol'gia,c os lo medicina tinidos em onze: e depois
em tl'es dios s!lceessivos; os ql13eS erüo julgados pola congregação.

lição or"l e llleses, nffiniclndcs, nomenClalllt"a cbimica, combu lão, cl)lllição, acidos
cm geral, snc~ cm geral, ncidos de. enxofre, gaz bydrogenio, cnrbono.

Forão jllizrs nc~sc conclIr.o o I nlC : Lino Coutinho, Paula" Gesteira, Dol'
mund, Antunes, F1'ança, c Baptista.
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Desta arte cessou a inspecção immediata, que sobre, o collegio éxercia o
governo da provincia. Daqui talvez nascesse tambem a administração
arbitraria dos negocios do collegio cirurgico, assim como aquella maior
sornma de liberdades individuaes, que foi adquirida pelo facto da inde
pendencia politica, e mHi ainda a falta de aLtenção, que a escola medico
cirurgica prestava o governo imperial, não obstante terem tido assenlo na
representação nacional alguns dos seus lenLes, como fossem os Drs. Lino
Coutinho, que chegou a occupar uma pasta no ministerio, Avellino, Paula
Araujo,e Ferreira França.

E comquanto a rectidão nas di'cussões, e a equidade nas deliberações
caraclerisassem. a congreo-açiio dos lente, embora fossem as sessões oào
publicas, em que mai facilmente transpirassem os odios dos homens;
faclos se derão, que devem ser lraduzidos em arbitrio, como foi entre
outros, em m~u entender, o de dispensar-me em 1834, assim como aos
demais coLlegas do meu aooo, do exame da lingua ing\eza, a que
nos obrigava a carLa regia de 29 tle Dezembro de 1815, enten
dendo que nos erão applicaveis as disposições da lei de 3 de Outubro
de 1832.

Esta lei reformou eSLe e Lado de cousas, daudo o nome de escolas ou
faculdades de med icina ,aos collegios med icós-cirurgícGs da Babia,e do Rio
de Janeiro, não se havendo jámai instiLuido o curso de cirurgia promet
tido na carta regia de 29 de Dezembro de 1815,para o Iaranhão, o que
de cerlo teria melhormenLe satisfeito as conveniencias do ensino medico
neste imporio, e toria lambem sido um meio politico de animação para e se
norte do Brasil,Lão esque 'ido e tão amesquinhado.

Esta refórma DOS trouxe seis annos de estudos, distribuído o ensino de
quaLÕrze cadeira', e sendo do 10 anno ph)'sica medica, botallica, e ele
menlos de Z ologia; do 2" anatomia "eral e descriptiva, chimi a mOllica,
e elementos de mineralogia, do 3° anatomia e physiologia; do 4° anno
patbologiü externa, ralhologia intorna, maLeria medica, especialmente a
Brasileira, e pharmacia, do 5° anno medicina operatoria e I'pparelhos,
partos, e moleslia de mulberes pejada, e de reccmnascidos, do 6° medi
cina legal, hygiene e historia da mediciua ; além das duas cadeiras de clí
nicas interna e externa, aquella para os alumnos do 5° e 6° annos, e esla
para os de todos os annos,a exccp~ão do 1° anno. Destas cadeira duas do
1°anno forão provinas por concurso, cm virtude de um aviso do minis
terio do -imperio, de 5 de Dezembro de 1832; na de pbysica o Dr_
Vicente Ferreira de Magalhães, antigo a\umno Lia univer idade deCoimbra,
e formado em cirurgia pelo colleo-io da Babia, em que entào ervia de se
cretario, e na ue bolallÍca o Dr. illanoel iauricio Uebouças, Dr. em
medicina pela universidade ele Paris. Forno estes concursos singulares,
posto que feitos ao mesmo tempo em 1833 (1).

(i) Compunhão o jul'Y de concurso além dos seguinte- proCessores do collegio: Avel
lino, França, l'auIa, GesLeira Dormuud, JouaLl1as, Antunes, BaptisLa, os Drs. Cabral,
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As outras cadeiras farão providas por nomeação do governo jmperial
sobre informação da congregação dos lentes do collegio medico-c irurgico :
na de anatomia, foi conservado seu proprielario, na de \ümica o professor
da cadeira avulsa, de que lemos dado noticia, na de physio\oO'ia conser
vado seu proprielario, na de palhologia iolcrna,couservado lambem o rcs
pecli vo lento, assim como na da extérna, e na de maleria medica e phar
macia, e na de parlas; na de medicina operallJria o Dr. João BapLista
dos' Anjos, na de clinica externa, o João Antunes de Azevedo Chaves,
e na de bygiene o Dr. Avellioo.

lais larde porém ainda em 1833, em cOl1sequencia de uma represen
tação dos lenles, que se apoiílva Da necessidade das aulas de clínica in
terna, e de medicina legal, para alguns cirurgiões formados, que preten
diiio a graduação de doulores em medicina, forão nomeados para a ca·

Alenca trc, Ataliba, c Soares de Castro chamados pelo govcrno para assistir aos actos,
quc todos tives cm lugar em palacio.

A fórma adoptada para o conCUl'SO foi, com modificações, c despeza da tbese. a que se
achava e tahelecida nos concursos pnra os lu"ures de substitutos na escola do Rio de Ja-,
neiro por deliberação daquella con"regaeüo de lentes em 3 de Junho de 1831, i to é, a
se"uinte: O concur o constar de 3nctos: 1· uma cúllljlo'iÇão escripla cm lingua nacional;
2" uma lieão oral; 30 uma the e cscripta em vulgar, impressa á cu,;ta do candidato, pella
qunl scrÍl arguida polos concul'l'entes, 1" acto. A composição escripta se fará da maneira
seguinte:

Reunida á congregação dos Icntes. tendo estes fonDulado diver os ponto sobre obe
jectos de medicina propriamente dita, encerl'iludo- e em uma ul'IIa. cada um dos candi
datos por sua vez tira~á um ponto, flcel'ca do qual versará (l compo ição cscripla, c eotão
sendo a istido por duus lentes da escola privado de eOlllmunicacão com outras pes'õa ,
e igualmente de livros a COll"uitll', em salla separada, [ará no c'paço de 4 horas a men
ciona,da composiçãO, que terminada.os lentes a [ei:l:ãO, e lacrão pa~a ser preseute a con
gregaçilo.

20 Acto. Reunida a congregação em o dia determinado, e sendo presente o candidato
para c te 2" acto, tira um punto da ul'lIa. ,do qual o ccreta rio tirará opia: o ca~didato

tem.t horus para prepurar-se pam a liçãO oral. que tem lugar em se são publica, em
prezença da congregação, e nesta occasiüo subirá li urna cadeira, onde [ará a liCão men
cionudu po~ espaço dc 1 hora, Neste acto publico seria muito conveniente, que S. E,. o
Sr, mini tI'O du imperio assistisse, pura tornlll-o mai' respeitoso, e quando nrro possa to~

nal-o com sua pre enca nomeará, outra pessóa que as'i ta cm seu lugar.
30 Acto- O candidato 50 npresentará a congregação, e ahi tirará outro ponto para delle

formar a sua tllese 11.1 rórma pre cri[Jta, para o que terá 12 dias contados, e no penultimo
dará 1 exemplar de sua tllese a cada um do outros candidato concurrentes, e outro a
cada um dos lentes da congregação, e mais 2 para irem assim formando a biblioteca da
academia.

Terminado o praso dado, o candidato depois de lêr a sua tbese, serú nella arguido
pelos outros concurrentes por e paço de meia hora a cada arguelltc. uão e:l:cedendo de 6
o numero des es, os qUilOS se ti rilrú- por sorte.• o dia seguinte depoi' de findo o con
curso,rcune-sc a congregação para dar o eu voto sobro a nOlneação do sub 'tituto em
que tão, o qual d,eve recahir naqu~lle q~e melhor til'er satisfei{o, le"undo immedia
tamente ao cOllheclmenlo do seeretano do l\stado competente,o resultado para a regencia
decidir o quo ró" justo. Quando porém igual merecimento scientificu fór pateuteado por
2.3, ou mui dos eundidato • a cong.'egaçãO dos leutes cm tal cu 'o de colisüo se decida
pela sorte tirada na mesma escola em acto publico.e com a- istencia do Exm. ministro do
imperio, sobre o qual ella apresentará por sua apprllvação.

Rio de Janeiro, sala dus se sões dll Academia .l\:ledicu-Cirurgica, em 3 de Junho de
1831,-Joaql~i1lt José lIfarqttes.-Jeronymo l1fa1'ques de UOtlru.-lJ'Ia'l'iano José elo
Âmaral.-Dr. Domingos Ribeiro Guimarães Peixolo.- Antonio .limBrico de U:zeda.
Josd ltlarla Oam/lUcio do falle, subs:ituto e secretario.
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deira de clinioa interna o Dr. Cabral, e para' a d~ ohimica o Dr. José
Vieira de Faria Aragão Ataliba, formado pela universidade de Coimbra, e
para a de medicina legal, o Dr. Joiio Francis o de Almeida, graduado
na universidade de Pavia. Tendo a lei de 3 de Outubro de 1832,dividido
em Ires secçõ 's as matmias do eD iDo, () delerminaullo que para cnua
uma deJlas houvessem dous substilulo , fortio esles lugares lambem pro
vidos por nomeação do governo geral em diversns dala., sendo a IlllillJa
em 183q.. A secção das' sciencias acce sarias, que segundo uma delibe
ração dos lelltes cm congregação comprehendia pbysica, botunica, e cli
nica, teve por substitutos os Dr . Jusliniano dtl Silva Gomes, e Euu'lfdo
Ferreira França, o te, filbo LIa faculJul1e de medicillu de Paris, e
aquelle dout~rtlJo na de Bolonha A secção das scienrias l e icas, com
prebendendo pbysiologia, p3thillogia interna, materia medica, pharmacia,
medicina legal, bj'giene e clioica interna, teve por substitutos os lenlC's Ors.
João Jacintbo de Alencastre e Joaquim de Sou.a Velbo, o primeiro filLJo
lambem da faculdade de Paris, e o segundo da de Montpellier. A socção
das ~cicmias cirurgicas abrangendo as de mais cadeiras, leVl1 por sllbs
titutos o Dr. Francisco Sabino Alves da llocba Vieirn, 0 o DI'. 1\-1unoel
Laclisláu AranLJa O"nlas, ambos filh()s [lo collagio meclico-cirurnico da
Babia. Muilos notaveis progressos fez durante esla terceira época de sua
existencia a escola de medicina da Babia,

Desde as tão li ongeiras promessas da carta regia de 28 de Janeiro de
1.817 alé 1835,tudo quanto se havia feito pai' amor de insLiluir-se um la
boratorio de chimica, e um gabinete de materia medica na Bahill, não
passou da acquisiçiio drl algulls instrumenlos de cbimica, cujo invenlario
feito em Agosto de 1833, constava de tfinU retartas, cincoenlll frascos
trilobados, e cincoenta ifões, de cujo de tino niio e tau in'ormado.

Chegando a esta cidadede v Ita do Paris,aonc1e se d dir,ára 1\0 e tudo de
c)limica com mllilo proveilo,o elistint:lo plHlrmacClllico o illustrado i\'Ianoel
Rodrigues da Silvil, (1) obleve da escola ele medicina, que já então se
achava na tão difíicultada posse do. cusa que ocoupa, e transferida pllrtl ella,
li secção que tra~ia para scu uso sob condições de que todos·os objeclos

(1) Consta da acta de 24 de Março de 1830, que fizera um contracto sobre as seguintes
bases: , , " ,

1u Que s6 se servtnn da onde 1'01 botica e rn,rte de,' u,as dependenclas ficando 0,30 repa r-
timento que existem da banda em que o e~l[jejo, se ltr,nlta em casa c1~llmad,n debalxo,a di 
posiÇãO da faculdade. não podendo todaVia n~rlr botIca; 2° que sena obl'lgado a entreg,u'
o ~dificio logo que a faculdade o exigis e sendo para islO avisado 3meze' autes, e 110 coso
de por si o querer fazer,l'ario igual aviso a faculdade; 3° que não podoria alterar o actual
ropal'timenlo do edificio sem con entimento d~ foculdade; 40 que hUl'ellllo por quolquer
motivo de entregar o edificio I!ão seria inde,lUllIsndo de bemfcitol:ias, e nem podHin (\e~
truir as que fos 0111 de eantarla ou all'enOI'la. sall'o com consentllllenl'o da faculdode; lSo
que os vasos tanto do laboratorio, COOlO das substancias com que del'e trabalhai', e dos
objectos de rnateria medica, seri?o_por sua, conta" send,o _obl'igado 11 su~tilllil-os ; 6u que
todos os objectos pertencentes ás Ilçoes esta1'lilo a dlsposlçao dos reslJeetll'o.i lenle ,porém
totalmente independentes dos alumnos : ?" que esle ~ontracto seria escriplo em dupli~ata
e assignado pelo director, e pelo menCIOnado Rodl'lgues.
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pettcnee~e'S l\'~' lições- e'~t8rtfio _fI disp~iÇ<io dos respecti vos fen'lc's. (1) f f~
}ltbor'alor'lo fOI, pOI' deh'ber8~lIo ela f/lculdade d~ 21 de Março deJS36,
comprado para uso seu por 1: 8~51fYJ 10 lerrdo sidO' em 2~ da Fevereiro da
m~smo anno, a'ppvovada pela C'ongregaç'ã'-o a' propusla de nomear-se um
collaboFadlll' (.05 lrabalhos' chimir.os e pha'l'maCetrtfcos, l'1 llmeaç.áo, que se
eff.ectuou elll 2:l Ó'e Março, reca'hinr.!'o sobre 9 mesmo Rodrigues, 6 que
foi confirmada por aviso (h minislerill do im'P'erio de 2 de Março do mesm~

Itnll(). E a!tSim nà'o obsrilllte sérias- difflcuh~ildes,se fnstrtuio um laboraladO'
daimica na' Bllhi'a,qt:te na crençàoda soci'edllde ph~loma'lica havilJljá manif~
fa:d(r II necessidade, que linha de um igual estabelecimento; c lotla 9U8 len
dtmcia para a cullura de umd'os m3'rs importantes conhecimentO'S humaoos~

Tamb'em CO'l11'6'ÇOU de então a furrdaç'à'O'do interessante gwbinete' de'80~
lomiao,.que o'ra temos. O iII ustve Dr. Jonathas kbbott, em seI] zeio pelo eu·
stO'o, pMe consegui'r dos reS'pT'ctfvos alumnos mt- pr6'parações, com que s"
~nstituio" e se Vll'f engrandecendo este gabrnete, de cujas peças nem lIma
lia, que tivesse custado real aos cofres publicos, tirando-se- apen<I5 d/l'S'
~conolll';as da .. despezas evenluaes da' e9<:0'1a', o qoo tem sido' ll'ecessariO'
'fIllm a S1Ja conse-rvll'Ção (~.

A funda'Ção dfY bl;~;oth'ecH, n~o tem merros que deveI" <t Ma 'o~

'ade dlls pr'ofeS'S"ores.. Emqnanto com IlS mesquinhas, quantias', que
8'TTeeada'va do matricu ras e verificll'ções' de titu los, se- esforç;1va lf escola 6111
fater sob sua re'SpO'Tlsabilid'fIàp, enoommend'a de livros p8'Ta mais algum aliJ..
mento da iD'telligencia dos professore'S,e' das alumnns~,llre estorvava a admi'
nistra,:iío publica os bons desejos, já determinrndo', que se nà'o fizesse
r.omprtt de instromentos necesSiJl'ios,. ao ensino, e já exigindo, que fossem
recolhidos aos cofre, publicos as quantia;;,que 8' ~~'jldade des~inav8' a S3'·
ti:-fação das suas en~ommend8s' (3).

"' ..- - r -,.. "

• :Nilo podentro, nem devend'o ser acceito semelhante contracto, corno queria a facul~
dadp, pois que IInela menos importhra do qll'e ajloderar-se ella de urna propriedadc~
qnl~ lhe 11110 {ll'rtenc(a. vio,se, pelo correr d'O tellll10 na lIete>sida'rle d'e comprar o'mesmO'
J~boralo,rio" e nOIll~lIr pnra' collüb!lrailor do,s'trnbalMs l!hill4'icos, 8- philrmac~utico. &
illustrad'o l\fuuoel Roei riguc's da Silva ~eu flrimoiro possuidor.

('1 As ohri~açôes deste ernpre-gÍl marca'das ern'congrl'gaçfio de fcnCes em 29 de Feve'·
,eiro de 1836, ~ rll po~ deliberaçllU tomadll em 12 .Ie A.gosto' de i86!heduzindo ao se"
guiule: tu 'ulJaborador d s trab Il,hos ('hi~cos e ph!lrmaceuti'co farlÍ todas as prepu
rfteÕ~S necessilrias p'lra as ncções de chimiCà. e de phumJl'ill eon(órme as listas. que'
de1"~m os respedivo professores ~ 2U rorneeenl toda'i as S'Ubs!ancillv lIecllssa'rias a~ Iicç;)eS'.
fl difTl'r~:I\{e5'detfloll~rnções,Ie chimica. materia me,iiea e pharmil'Cia.ptla g-ralillcaçllo lk
"'0'>8000 annuaes,pagos sime~traes, llc.,ndo-Ihe dçpois as, dilas substancias .I>ertencendlV
como proprre\'l"llle sua; 3'0 conservará o I'aborntorio chimi'co reo ri'a'esmo esCado', em q,ue (li

re('eher por im'ent'llrio ; .to rará parte das comlllis'ões pa'rft qUe fõr nomudO'.
(2) CUTnpre' nqYoi deela'ra.... qUç o cmdafer de carrilo pe'o Dr.. kl1zaul. as p-reporaçõe§

da mesma 1l1l!tJreZ'I. e pelo mesmo autor. os apparelhos da visão. audiçllo, e eilO'
cerebro-espinnúf, I' l'dmbem á~ d'e tres apparellios da audiçll'o em' gesso pel'o t1r. Broco.
que se neMo'no mesmo gabinete. fvrilo'cornprad'os por autoriSllçllo'd'o gove.rno. qU'C par..:
e~sas utlic~s prestll~ os eOllll1ctp.lltes,l1lei,os. sen,do todas- as outrll$ rorlleeiduem di.versa9
t!POCllI pelo respectivo lente e por IeUS discillUlos.

(3) Por ordem d'o ll'O'Verno da prO'l'illfin. rez' li fllcufibde' recbllil!r li tf1e'sOllrllría illI ra·
le~da em Junho de 1831 li qo.,nlia de f:.160g00:l q,ue se nchaviio em' maos dI) seu Ibe8Vlt~
tl!lr,o, pua compra de livros. E em' aviso d'o ministro do imperio do' 3 de Out9bro ~
181'Jl haver mondado suspender a compra de illstnnllllntos de clru'rgi'o e fhimiell.

53
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Pode-se todavía conseguir pelo empenho, que fizerão o cnlijo u:rector'
DI', Polula, e outros mrmbros da ('ODf\reailçãll, que cm )1'1Í0 de 1836 chc
gasse a primrira -eme a ue lirros, para íl rsrola UfI m~dicina, e com cslQS
se começou uma li HII'ia, que leve cerca ele C{llílLroccnlos volumes, numero,
que no anno de 18U se elevoll ri novecen tos, os qUílCS ncariio fi ClIl'go \ °
portC'iro ela faculu<lc1e, Joocl'lim Cl1elho do Anlllr:d, qll' cl ,\)ois pa'stlu aae
cum\!.lar o emprego de n.indnnte da "lesma, Mn~ tendo cllegaun a Bahia cm
1840 o Dr. Manoel Felici,lno Ribriro Dilliz, liLLcr ,to distill(~tl), for
mall0 na escola ue ~ronlp,·llier, trllzendo \lma livrllrin de srl1 \lSO com·

.rost;) de e criptas cliveI', os de scicncin;: rneuicns, e philosophicns,e rl e lit-
~(lfiltl1fa, nITerer.ru-ns a venda, á filCU uaue de medicino. e esculhenod ella
ns que lhe pnreceriio de maior inten'sse, renlisou a compra de mil qui
nhelios (l quarenta e qnotro volumes, e fluinhf'lIlos ctrinta e dons folhetos,
em Agoslo de 1841, no imporlnncin ue 2:-í52 876 e nomeou o seu biblio
lhecario, lugar -cm queinfl'lizmC'1 te mllilo pouco tompo servia, por ler rlil~

leciuo no /lono Je 18l~3.

Actuulmenle a bibliolheca conta para mais (lo sete mil volumes calaloandos
e seiscenlo c dez folhetos aVl1lsos, além de errando numero de lllesos d/\
Bahia,IJo Rio de J:ll1oirO,e la Allemllnho,flllo lhe tem sido dool!as por Joiio
Diag S\ruz, Enlre este livro 'existem muiLos ctne lhe t m sido lIns doados
por S, 1\1. o ,enhor D. Peuro II, outros pelo Dr. ,10nn:hn , e uma oora,
qne lhe foi por sen Ilnclor enviada ele . Perte bllrO'o. E'les livro ão
pelq maior parle e colhido, o perteno nles ás sciencias meclicíl', havendo
algnns nolaveis por illl1s!raç~o, e raridado : o sell nctnallJibliothecario é
o Dr. Luiz Angu to Vi'lasbôas. Ao fllvor do Dr. Joaquim de Sousa
Velbo é devido nm peCJlleno gabinete ue maLol'iil medic~, que posslIe a fa
culc1nde,o qunllhc foi c1oallo por elte em ÁO'o, to ue 1839, conslando de
duzentos e desasete frascos r.onlendo substancias mer1icinaes, que á sna
cusla tem sido renovadas. Seja-lhe de tã.o desinleressada oITerta que fez,
como compensaç50,esLe publico testemunho.

Niio foi lambem sem vencer grandes difficllll1tllles,Cl'lO se conseguia ler
em Dezembro de 1848 um gabinele do physicn. Tendo a instancia ela fa
culdade ob!ido o governo gerol da assombléa leai-llItiva,a consiO'niH,~o do
dous cóntos de réis,para compra do inslrumenlos de ('irurgia, em 18'1-5, e
sendo pela mesma época dO:Jda a facllldíllle 1'010 governo ua provinciQ. o
uso-fr'llclo ue nlgun , reclamou Q DI'. João Francisco de Almeida, filiO
era enlua sou director, do governo imperial, que uma parle u~qllellll

qunnlin fosse destinada a acquisiçlio de jns~rnmenlos de physica, por
nenhum del1es haver na escolll; o dúpois le alanmlls dllvidns de ne.,.
gativas, umíl nova reclamnçiio feila em .Junho de i8 ll,6, foi seguida do üvi:,o
do minislerio do imporia ue 28 de Setembro de 18'~6, mandando empre
gar aquelles (10115 contos de réis, pnra () gabinete ue physica, cllja impor··
tancia de '2:0õ(j~41J, assim como fi d't prcparllçl10 da sola em que sp
1}üha, f(li prchenchida com as I'0quenas economias do Qxpec1ienLn, que
tom sido necossario fllzer, e par(l o qual algumas vezos lem sillo prCCiso
recorrer UJ governo ,da provincia.
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. Esoa forluna porém lJão se deu com ° pedido, que em 18.í6 fez a fa
culdade ao gOI'crno tia provin<:ia de um local,80l que se eslab::lcrc.,se um
horlo bolauico. A bOll vontade do general AncJréas,ue ceder a faculuade
algum 'Hm 'no 00 dOluiuio nacional, permillio á eSéola malldar por um:l
GOinmissüo tle seu seio, examinilr duas 10calidaJes, t1us quaes ullla na
quinta dos LU1.:Jros foi praferida. ~]as tudo isto ciJhio bem depressa em 
esquecimt:lllo, como sôe accotlteccr a muitos outros negocias publicas im
portanles.

Aclualmenle tem a faculdade tambem o uso-fmclo de um peqlleno 01

senal du órurgia illcomplelo, de que a fez depo itar:a em 18'16, por per
lllissâa tio geueral AII1r6as,quando presidente uesla provincia,destinadõ a
sJrvir ás nec~s iuados de quatlsquer medicos,e que podesse ser empreslauo.

E' quunlo po sue a faculuade para saLi"fazer ao cns:nJ da mctlicina
opl'ratoriil, c t.:!inic,\. .

Dcvêra talvez dar-se aqui um C'Írcumstanciado inventario destes esla
lH:lccimentos fundaJos assim quãsi sem intervenção tio governo, para que
no fulur.:> se possa ajuizar dos melllOramentos, que tcráõ sob a imm~

tliata dependen iu llIl que vãu ser poslns Utl adminislração publica; ma3
isto seria longo. A lui Ue :3 uu Outubro de 183~, providenciou Iam·
be/1I ácerca dos cunos de pll;! rmucia, e de obstetricia, os quaos llcariÍO
aduidos lÍ3 rseolas de mediciuil. Fora até então o ensilJo tle ph:.trmacia muito
negligellle. No tempo do coJlegio medico-cirurgico, não havia regulari
dade ulg.uma, erão os aluUlnos I\dmíllí~los [I um oxame pratico de pharma
cia, uepois da frequeneiu ua aula de <:uimica, á que os obrigilva n carta regia
ue 28 ue Janeiro de 1817, e approv.atlos, com obter licenç.a para abrir llO
tica. Da promulgllção da lei das escolas em dianle, ficarão os alumnos d-o
pharmacia obrigados aos exames pl'eparalor:oi de orithmelica, e franccz,
e a frequenciu regular de Ires annos, e sujeitos á approvação em phy iea,
botanica, chirnioa, maler.ia medica, e pharmacia, as quaes se dislribuiüo
deste 1000.0: para o 10 anno pbY3ica e uotanica, para o 2° botanicu e

.chimica, para O 3° cuimicll, maleria medica, e ph.:Hll1aeia. Dupois da ap
prova~ã() no;; exame ll1eorieos U,~slas materias, enio sujeitos a um exame
pratico, uepois tle lll'resentarem allestau.os ue frequenei" de uma officiol!
pharmaceutica qualquer, para poderem obtúr li earta lIe pharrnoceutico.

,O cu.rso tlbste~ril:iu foi illstiluiuo pllra mulheres, consisliJ.Jtlo na ere
"qucncia por dous IIlltlOS ele Dula Je partos, e exame respecti vo, e exigindo-se
como preparaturio o saber lêr e escrever.

Neste .tempo foi alleraJo a J'órma dos exames quer leclivos, quer prc
,paJ:llti\i()s. Esles, que a principia da escola de medicina erãu feitos com
·nssislencia do secretario, por Ires examinauorcs, para toJos uS exames de
pbilosopuia. arithmeti.a, geen)ctrill., latim, c francez, e no tempo do

. collegio medico-cirurgico, era perante a congregaçiio, com lre~ examina·
dores para cada uIII das Illato~ias, c serldo os exames feitos ob fi presi
dencia de um lItembro tia c,_ngrega~üo.

Os exames lectivos f.. r50 llO collegío medico-cirurgieo espcciues, obri
ganuo O estudante a tanlos exames, qual1,[us erüo as cadeiras, .qu~ lJuvião
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(requentado. Depoís á me'didll, que -cresceu ,o numero de a'omnos, -d.eli
bt'rou-se em congregação, que fossem eonectivas estes exames, isl.o é, que
~brangessem tadas as maleri-as da aune, assim com\) i1inda unje se pra-
tiea. Tambem mais tarde resolveu fi congregação, que fossem obrigados
a' 'repetição de exame as alumaos, que o erão 11. repeliçãG da frequt'ncia.
Para alguns des eumes lectivos, assim como os de tBeses, IIos JHiilieos de
pbarmaeia, cOllservou·se ~,I:lllàilo dos exames singulares, corno pl)r algufft
tempo se praticára eom todos,ficando de elllão usado o exallle por lurmas.

Algumas alterações occerrerãe no pessoal da e0agreg:lçíio nesle reriado
~e 1832 a 183•. Tivemos que senlir ti. perda dos pi'lIfC:\ss\ éS José tina
C ulinho, J(}~é Ayellino Barbosa, Francisco de Pau~a Arallj~ e Almeida,
Furlunalo Candido da Costa Dorm und, José Soares de ·.eastr.o, A·ntoniG
Ferreira França, e iJosé ,Vieira deFaria Aragão Atalilnt.

Fl)i tam,be~ por occ~sião qa morte do Dr. Paula, que na ~ór ele -lilt

perda resol'Veli á eongreglllJão, qae a expensas dos seus mernb-ros, fll·sem
ffland.ad(j)s ctl'l-Ioçar em um dos s·alões da' ftl.culdadc ' s retrilt d ·,s \"lIles,
que fallecessem, e que ao,que o substitllisse.{~sse encarregaJo'serevar su~

bíographia,para sér dc~sitada na 'litcbivo: o que se tem prllticado.
'_Na cadeira de palbologia ex{ema foi provido eIII 1837, o Dr. Ara ha.

ficando vaga a de clinica, 11 que -se appoz em -eonelHSQ singular o Dr.
'Eduardo, st;lodo,uel1a pro·vido em ,1-839. Em sua vaga {oi (} Dr. MallllJlliils
admitlido, po-r ooncurso singular que se eITeiluou em 1.844., ·não teUlto
6i.1o julgado nabilitad~ em ootf,O Cl,;)ncurso singular, que se ,abri-fa cm
18:J9.

Tendo tambem trocado ·a i:adeíra de ~81'aofíes pela de hriene, (}
J}r. Bap,lista, foi posta em concurso aquella" Meve nena provimenlu lende
ooncorrido S'Ó o Dr. Alencaslre, elft eujll lltgat' ·foi flrovid~ cm 18H,
.o Dr. 'Âl~an~h:e José de Queiroz, filliU da collegio metiieo.ci rurgico e
graduado pela univ..ers-iuade de Piza, Lelldo sido ,-referido.no,concurso, qu~
se deu cQtre etl~. e 9 .111> .-!\.olouio Jusé Ozoriu, fillHl da escola de mI:}-
.dícína. •
. Ó ççiqte politico, que elpatri01l o Br. Sabino, deu causa a manclar-o go~

"eroo, que fU,ss\J pó~lo 'fi ,concui'SO o 'Soo lugar, em que fui provicJ6 Q

Dr. Maih~as Mureira Sampaio em 184.'4., lendl:l sido prdcrido liOS outr06
d~liS' ~llpJid~It)S (t -Br. OLOrio, e.o Dr. Jose de -Gées Siqueira, todos
formados por eSI.daculuaJe.

Na ea~eir~ ~c phY,s(ologia foi po: CO!1CI1f~O si!'lgula-r ~rovido o Dr.
SJlv!,- G,llll\Js, dep Ji~ ~e sUil vu\t.a da E!iro~,-!, para Ollde fô:a em 184.2, em
~mmissão aa eSlJ(,){a" p~ra 6 que {Õra escGlhidu cm lJoQcurSG lamiJem Sillp
g\llar. }'oi um se~ luga-r, qUI} teve pr'pvimellt9 u Dr. Salus: iaao For
r,~.ira Souto., filhu ~le3tll. e3col~, lcodll-se ~~reseiltatla el~\l só 110 concurso,
<J!J.e hO\ive cqJ.18(1.5.

Finillmen~e por ser proviuo depeis J.o concursG siagl:ilar R8 caJeira doe
rT,lllleria lJ)lldic,a o Dr. Veltlo, entrou em seu lugar G Dr. Olario eru
HH6, sel}io lH:eferido ao oulro canJidaltl e lk J(}io JlJsé Barbosa di
O1i"eira.
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NB elldvira d~ patbologia int~rJIa foi provido cm 1853 o Dr. QueiroZy
em virtude da lei n. 51!~ do 28 de Oulu1Jro de 1848, que disl'ôe, que
seF'o promovidos os suustitutos lIlilis antigos tias secções, cm que se
derem vagas. O concurso aberto por occasião desta vaga de suustitut()
foi. Jepois tle encerrada n in~cripção, mandado sustar plllo ministro do
imperio, a quem esta faculdade clllsultára por occasião de nova ordelO de
COllsas.

Nestes con~ursos, posto que se n,io tenha sempre seguiuo a mesma
prne,titlbão por delilJeril,;iio da congregação dos lentes at1millillo quatr()
g~neros (~ proVIIS: Iíçiio oral,composiçiio escripta, prova flratica,e these:
e talyez para os lugares de substitutos, e para os de pruprietarios ; sentlo
e:cccptuatlos a prova pratica. Fui depois de 1844, qlle se tomou o accordo
de tornar equivulelltes as provas praticas das tres secções. Depois das provlI~

de ha1Jilituções, a cungregação indica ao governo a sua opinião a respeito
do callLlitlato, para ser l'rovitlo.

O lIumcro de alumnos, que se tem matriculado na escola de medicina
dI! BlIhia desdl~ 1816 (porque do archivo"não consta matriculas anteriores)
tem -siJo até 185~, de earca de oilocentvs, pertenceu/lo noventa e seis ao
eollegio meuico-cirurgico, e sendo do Cllrso pharrnaceutico cento e ui tenta
1>OUCO mais ou manos,e dous alulIlllus ue ouslelricia etc. Dc~te nUllltlrO fo:
marão-so em cirurgia cerca tle quarellta,e tem sido duutores em medicina
uuzentos setellta e quatro. e pbaflnaceut.cos quarenta e quatro.

Deutre esses e outros,desllsete tem chegado a ser lentes uesta facuh.!ade.
O Dr. Maluquias Alves dos Sautos, expond" os acolltecímentos, en·

tendeu {<lzel-o assim para juslificar o procedimento da escol,l, em lodos
as seus aetos, para que seus censores,qullntlo a houverem de llpplaudir,
saberem que tem ella deilwdo a seus aluffinos,a liberdade de escrever para
critica do '..'nsino, afim de ullender que essas mudanças ou lransições,e a
mesma norma da instituição,tlevião de illl1uir muito no ensino, quer em
relação aos systemas, e quer á sua regularidade.

E de facto com taes iullueucias a uistoria politica do paiz nos dirá,
quantas outras cousas empecião o progresso material e intellectual da es
cola de metlicina dll Bahia; que de mais,quasi que foi sempre com olhos
melias benignos olhada pelo goveruo imperial. E' facto, que quando II

escola de medicina da Bahia a pcuiJo Jo professur de anatomia, instou
com o governo imperial para llcquisir:ão de um cadaver de cart,io pelo
Dr. Auzoux, foi mandado vir, poram entregue á do lHo de Janeiro, o só
cm 1849, depois de uma dezena de annos, é qUtl esta faculdade,
eonseguio ter uma destas preciosidalles scienlificas, mandando-a encum
mendar, e pagando pela consignação de seu expediente, na impor
tallcia de cerca de dous contos do réis. Ftllizrnente porém,lIos Coi poupada
a liberdade do ensino durante esse período de vi 11te dous annos,de que nos
temos occupudo em primeiro lugar. Tambem durante clle nunCil se nos deu
Dem o promctlitlu regulamento, el.istin(io apenas um provisorio,e caduco,
e a disposição legilll1e cingirmo-nos nos regulamentos da unive rsiJade do
Piris, na parle que nos fosse llpplic3vel, c qllanto ao mais,providencillndo



por meio de regulamenlos provisorio , uem lão pouco as escolas pl'ülilJIlS,
afiilnçlllJaS na lei de 3 de Ouluuru uu 18:32.

. Dllbi ie1l1 a necessidade para a ·ongrl.'ga(~50, de lomar are:)los, mai ou
menos parciaes,os quaes louavia_llàu putliüu ler evilauo, q1le por exemplo
os varios concursO bllvi lus, livessl)m proL:e sos Jiversus, ernborLI para
preencher o mesmO lugar, c ainJa que algumas tlt::Iibera(~ões tivussem o
cUlJho tle conlruJiclurius.

O ensiuo tia meuil:ina nãu lem sido cnlre nós lal flual fôra de dese
jar, e muito lhe falIa aitlda paw chegar a aqucllt\ griÍo de tlperf li~OillnelJIO,

quea bumanitlodee o paiz,lelll direilo de exigir tle nós. ~luilils,e dil'<JrSllS
tem sido as ·callsas desle esladu uu ensitlo. SL:iencios de dl'II1Utlslruc'/Ío e
experimenliles,tem llcce_sida'~e de Ctl ioo cxpcriJllenl' I e UeUjo"slr~Li 1'0.

A aJn:inislra~ào do paiz dl:l'éw tliio ler deixddo cm palJvrlls es~riplas as
pl'on1C:'ssas {citas na lei de 3 de Oulubru de 183z, c 005 prOftbSOrcs não
tleverião ler siJo lolhidos os meios de dl::rnOtlSlra~ào,e de e~ludo. E' porém
iSlo exalalDeule o quc se lem uado, e ainua lllUi::. o accotllecimelllJ da
emulação 00 ucscriluillt'o du ml'rilo.

A \Jbysiologia lião lem lido ülé hoj,~ meio algum demollslraLvo a sua
disposi~ão; e ° que 50 apreude lias escolas medicas tio Brasil, é pura
menle lueorico, sentiu e.la cienL:ia de I'illl\ inleresse para a [rulica da
medicina"por ser a priocipalluz que guia o medico nO L:olllJ(:lcimcuio Jas
cn ferlll idauQs.

} 1J0liJllica carece ailldJ de um horto, U01IUO rllssem us alumnos reoo
bel' no~ões.atlequadas tia o:ganJ'gl'aphia, e da laxonomia, afim ue que se
lião vis:,em na nece siuade ue I::fllregar a memoria muilil vezes numes)
sem sigllincil~iíll, e I ara que poJes"cm u esfurços, e <Jiuica~ào tio rcs,
recLivo prufessor ser coroado de maior proveilu, tio quo aquelle, que
póue resullar ue herborisações mais ou menos lUl'bullJ11las.

A plJysica e a citimica, sc:ellcias puramenle ex perilnelllllcs, lem neces
sitiado uo que era já recumm ndatlo nas ins!rucc~õcs, quu acompanhão a
carla regia tle 28 de Jalleiro du 1817, Jc.tlicarem-se ClS alumnos ás ma
nipulaçõe', afilll de <lUC uüo I'eullãu li 5('1' CIU suas ruüos os illslrulll'8l1lac;
proprios oulros laulos 1I1c.ios ell1 ualOno alguma vez da viuu,e da IlUllra du
cidadão. E de mais alJi fOra ue misler, que llll,peqàelltls OL:olluOIias de
tempo ou de tlillheiro,se nã,) llOuresse nunca de sacrilicar o proveito~)ara

o ensino, tle uma expcrimoillaf;iÍo quulqucr; IIÚO uevclluu l'0rt~lIto

conservarem-se fechauos os cofn's publicos paru dospezus tlusta ordem;
porque taes econoUlia:i mal enlelltliuas, lullll::lll ao' professores SUlb me-

_lh.ores inlenções. NI::IU ue lüo pouca IIIOlllu Lili siJo e~la falta, que 1105

deva furlal' nesta occusião u necessiuade de dizer, que muilo. mal prc
pllrados neslas scieecia sabem os ululI1l1oS uas escol(.1s de meulcinll do
BrasiL

A imporlancia Ião ulla que ti chimica lem sabido adquirir para a scicncia
de Hypocralis,já no esluulJ Jo elementus dulJiologiu e du palhogellesia,já
no das applicllc;ões illllumeras uus ilgeules naluracs ao alliviu dos malcs,que
pezão sobre o homem, exigo dos bem illleucionauo5 na. utlmllli:)lra~~ão
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rlll1í1ica o esqnecimento on consignação mesquinha das cifras; porque II
economia con-iste na drspezlI prOL\uclivlI.

Devemos dizer outrotanlo, de· algumas outras partes uo ensino
medico.

Ern rln mais palpitante nocessiua<1e,que o ensino das c1inicns fosse tor
Aado mai amplo e mnis proveito o. São H'tns nulas os complomentos r1ag
1hathnlngins rcspcClivas. Rcrlmir (JS o-b crvAçücs a um quadro muito re
sumiLio, c neste ohservar ninda mal, é 11 consequencill de estMmos adi
trietos ao hospital dn Sanl;' Casa da Mi criconliil, quando de oulros pode
riamos tambem haver doentes: cm não lermos enfermarias proprias, e de
estar reuuzido o tempo dn clinicas n durAção ordinaria,ao que se devia
de pjar das a1l111 theoricns, qlHlndo, se ,mior i1inrla fora o numero de
doenles, mais aprovcilariiio os nlllmnos, c mcsmn os medicas. as
clinicas ponsámos que mAi convém observar do qne di clltir, e que o
melhor cnsino consi.le na erlucAção dos scnlitlo do mcuico, para exacta
apreciaç~o dos fnelm morbitlo .

No ensino dA oh lelricia, e (la medicinn opP.rntoria, é rle lal modo
sensivel no la escola a fa1ta em ql1c se nos tem deixado ficar da respectiva
clinica, quo nem sabemos como possamos cnnvenienlemente ler fé nOS co
nhecimenlos que ndquirem o alnmnos que, á serem oplimos, o mais qUfl
podem levar ao leito rle seus rlienlcs, é n bôn vontnde de erem nteis, e
o desejo de se instruirem mais adqundnrnenle com IAnta dedicação á
scienrin, qunnto lemos ~ido or.ca ião de ob ervar em muilos dos alumnos
desta faculdade, que optim03 parteiro e oporadore teria ella feito, se alé
Agora ne sa vida do cillcoenta ::mno lhe tivesse n "overno dado os meills
de demon tração as thcorias!! 13all10s rle taes meio!', e apenas dis~

pondo o profcs or de partos de uma prepara iio artillcilll, e de medicina
operaloria de poucos cndaveres, e de al"uns instrnmento de cirllr"ia, o
mllis que se póde ter feilo é n<io ter deixado hospedes das sciencias os
nlumoos mais dedicados. O ensino da pharmacia principalmente deve
ter-se ressentido dessa penuria de pscolas pratica. Atl slações de assr
dnidade em officinas, em que toda a pharmal'ia se rerlnz n do tempo do
galeno, é f]uunto se tem exigido de I'ralicn nesla sciencia : ludo por falta
de nma e cola prali /I tle pharmacia. E' certo flue muitos dessps li quem
se tem dado direito p:lro exc' car a arte de pharmnceulicQs,teráõ sido fome
"(lodores ignorantes do morlicAmentos preparados som dis ernimento,nem
consciencia. cm nos cabe CIIlpnr na approvAQão: como exigir delles mais
do que se lhes mnndoll cn inar?

Da mesma orirrem vem ainrl0 o atFnsnmenlo ensivel da toxicologia,entre
n' . Es.la parto importantissima da medicina legal parece, que ainda eslá
por ensinar no Brnsil. .

O s tema rio ensino, lem s1uo diversu- nastlifTerenles aulas, sendo
ao prore sor li\fé o modo r1e leccionAr. as aulas lo anatomiA, chi.
micn, e pnLhologia externa, süo feitas lições ornes, IlS im actua!mrnte na
dia pllthologin interna, l mIo lido os respectivos professores o cuida~~o de
in.oolcar aos alumn.os, o livros fJuo derão consultar tle preferencin, e que
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tem siJo diversCls nos diITerente9 annos. Todavia os fenle§do anlllomia 6 de
pathologia externa da Bahia compolerão compendios, q'le se achiío publi
enllos na lingua nacional; ex~mplo t/lllta mais digno tle ser imitado fJuanto
é destes productos ria intelligencia que nascem o va!imelllo,e a gloria das
escolas,e dos professores.

Nas demais cadeir1l9, cingem-se os lenles fJ. compentlio!l de ap
provação da congregação. 'files tem sido I,ara physica: Pellelnn.;
para holanica ltiehard, posto que neslà aula tenha u9ado o professol:
fazer escrever p05tillas; para physiologia lllternalitamente Milgendic.
Richerltnd, e ultimamente Bereaud; para materia medica e pharmacia
Ilarbier, Henry el Guibourl; pnl'a pltrtos ClIpuron; rllra mp,dicina ope·
raloria, á principio Begin e Gertly. e agora Setlillol; para mellicina le~al

OrfJIa. Badão servitio de compendio (lllra as duns cadeiras de pathologia.
á obra de Roche e Sansor, para a de chimica OrfJIa, e depois Lassaigne, e
para anatomia Úayle; Cloquet, DlanlJin, Jamin e Sapey; e para hygiene e
bístorill de medicina RostOIl, e actnalmenle Lnnd.

Vê-se· pois, que tem predominado na escola de medicinll da Bahia as
90utrinas da escola de Paris. Esta predilecção parll taes doutrinas teve
.88rn ouvida origem na lei de 3 tle Outubro de 1832, que pedia como
'prepllratorio o francez mai5 cultivado entre nÓ9', ou o inglez, e mais no
grande numero de filhos daqudla e!lCola, que forão CIJamlldO!t á pro'es
sores nesta. Todavia ba em nosso suio amtgo!t da escola de Monlepellier,
e algumas manifestações publicas se tem feito em pró das escolas allemã, e
ilaliana. E quanto á escolha dos compendios, não tornou-se evidente essa
decidida predilecção,aliás a composic;ão da hibliotheca cie medicina a ma·
nifestaria de sobra.

Não nos é licito entrar na apreciação do modo, porque tem sido preen
chidos os re9pectivos deveres por cada um dos professor~s. Não rel'.uamos
desta em preza, lanto de medo da odiosidade na censul'a, ou no louvor

.quanto pela consciencia, de que não temos para tanlo Iodas as nece3
_Silrias habilitacõeg ínlellectulle~. Devemos á maior parte delle o que
llObemos,qoe é tão pouco, e só o res-peito e estima ,é o que nos obriga 83ta
lembranca.

Tal fof pois a escola de rl1ediciJ1a da Babia até o Bnno de 185~, do qual
. se deve datar a qn8rla época de sua cIistcncin. Autorisado pela assem

bléa geral legislati"a parll dar nova organisaÇ<io, ou reformar llS escolas
de medicina,e os cursos juridicos, tem-se o governo imperial com afan
empenhado nessa empreza desde 1853.

O ministro do imperio, quiz enlào ou,ir sobre elle a cada um
dos ['rofassores das escolas, e depois desta inutil consulta, baiIou
o decreto de 28 de Abril de 1854, que dá novos estatutos ás escolas de

, medicina, as quaes ficárão tendo por titulo-Faculdade de Medicina.
As reformas mais importanles estatuidas nesse decreto se referem umas

á organisaçiio do ensino, outras á disciplina escolar.
Eleva-se o numero de cat:Jeiras a dezoito, desmembrando·se da de

. clínica a cbimica orgaoica para ser leccionada no 2° anuo, da de anatomia
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e uas ue clinicas anatomia geral, e patlJologia, pal'a 03· anno, da da
materia medica e 1'1I1.I1'Inacia para o 6 allllO, e uus pathologius e patho~

lugia·geralptlra 03° anno. Alterou-se a dislribl1i~.iio do ensino, trazendo
para o 1° allno a cllimica para er leccionada illlultalleameote com pby~

siLa, e passando para o 2' al1110 a blltlllicu. assim como a physiologia,
que pertelltin ao "30 e que será repelida neste, do m0Sl110 modo, que l)

patllo\ogia interna no 5". A cadeira de ptlrtos é muuaua para o 4° aono,
e passa il materia medica pura o 5". Siío os alumn05 de clinica ci
rurgica sórnente os estudantes do 3° e do 4° anno, embora sem o
ensi~lo da medicina operatoria, nem o de mataria medica, e phar
mll0la.

Modificon-se tambem a divisão das cadeiras por secçÕés, fazendo per
tencer á das cien ia acces orills as caueinJs de mediciua legal, e [lhar
macia, que 'rão onsideradas. da sec~ão me,)icll.

Cria alélo dos dous substitutos 'Pa ra cada secçiio ci nco oppositores, para
cada uma escolhidos por concur o, de entre os quues deveJào ser tambem
flor concurso tirados os substitutos, devendo estes pa sal' a lentes proprie
tari03, ou caledpaticos por antiguidade. E' esta a mais progressista das
disposições novas.

Além dos exames preparati vos exigidos pela lei de 3 de Outubro de 1832
para o curso de medicina são llecessarios os Je inglez, historia, geogra
phia, e algebra até equa<;ões do primeiro gráo: e para o de obstetricia o
de francez.

Escola de medicina (10 Rio de Janeu·o.

Passando <.Ia I3ahia ao Rio de Janeiro, sabemos,qno vindo com o prín
cipe regente,como cirurgi~o-lllór, e valido, FI'. Custodio de Campos Oli
veira, leigo prufe..;so da Ortlem ue ClJrislo,em Thomar, homem amanle das
sciencill' ,de genio activo,crcadur ,o qual tendo sido promovido ao lugllr de
cirurgião;mór do exercito e armada, e inspector l.Io hospital 'militar,
empregou o seu valimento, para conseguir instalar a escola de cirurgia,
no Llio de Janeiro, com os I roressores que se puderiio obter.

Em 5 de Dezembro de 1810, foi expedida uma ordem regia concebiúa
nestes termos: « Conhecendo S. A. Ll. o principe rerrente nosso senhor,
a necessitlade que ha de procurar estalJeleéer nos seus I~ latlos, o princi
pio de que as escolas de cirurgia,dl' que o mesmo augu'lo senhor tem
estabeleódo, sejào para o futuro dirigiuas por I roCessores da mesma fa
culdade, cujos conhecimentos estejüo a par do que lia de melhor na Eu
ropa, e não podendo objecto algum Jos que devem concorrer para a feli
cidade o commodidade publica deixar de mereCM toua a sua ellençêio, e
os seus mais poderosos esfor~os, para conseguir u sua realisação; foi o
mesmo aagusto senhor servido determinu!', que se escolhessem tres estu
dantes dos mais habeis dn..escola ue cirurgia do hospital llesla cô rtc, para
serem mandados faier os sous estudos de cirurgia na cidade de Edim-

54
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urgo,na Escossia,e dahi passarem a aperfeiçoar-se oa parte mais dulil:ada
e su-blime desla arle,e sciencia, debaixo da jllspec~ão dos mai:; babeis pro
fessores,q ue cursão na cidaue de Lonures, ficando em louo o tempo sob a
(lirecçüo do seu embaixador ('m Londres,afim de que vigie sobre o cuidado
e eXl1cção com que se hão de opplicar aos me mos estudos, e com que se
filção merecedores da graça que S. A. Hcal lhes faz, mandllnuo·lhes O
mesmo senhor assistir com a" convenientes pensões, para que possão
aproveilar-se dos escolas em que vão in truir-se, e realisar depois as
grandes vislas de S. A. Real.

P&ra esle fim encarregou S. A. Real ao conselheiro, cirurgião-mór do
reino, que escolhesse tres alumnos dos que uavia proposto o cirur
gião-mór do exercito, e dignou-se S. A. Real nomear a Manoel Roclrigues,
(1) fi José Caetano Vaz,e José Euslacbio Gomes, que havião dado provas
de distincto talento nas escolas que S. A. Real 'reou no hospilal militar
de anatumia, pbysiologia, r.irurgia, màleria medica e pharmacia, e que
lambem erão sujeitos instruidos na lingua lalina ,e cm algumas das lingua's
vivas da Europa, e que já tiobão feito os seus cursos de rethorica, logica
e geomelria. Este era um novo testemunho, que S. A. Real dava uo
quanlo se desvelava em promover o bem, e a felicid-ade de seus vas
sa11os, e de que nada lhe esquecia do que podia G0nCOrrer para nm tão
louvavel fim.

Em consequencia do plano apresentado pelo conselbeiro fanoel Luiz'
Alvares de Carvalho (2) appareceu o alvará do 1° de Abril de 1813, orga
niSalld,) tres escolas, sendo as já existenles da Babia, 'Rio .:1e Janeiru, e
bem ootra cm S. Luiz d'Q Maranhão, oneJe se deveria cn inar allutomia
geral e descripliva, physiologia, patbologia interll3, externa, e geral, tbera
peu.tica,operações, apparclhos, sciencia dos partos, materia medica, pbar
-macia, e cursos de clinica interna e externa.

(i) Consta que o patronato antes,do que o verdadeiro merecimento prevaleceu na escolha
de José Caetano, a pouc'o matriculado uo i U anno,porque havião outros de mais iustrucçilO
e talentos,que nôo forllo preforidos.

(2) O conselheiro l\fanoel Luiz Alvares de Carvalho. era natural da cidado da Dahis, e
tendo fcito os seus e tudos na universidade de Coimhra, deixou-se ficar enl Portugal. onde
foi empregado; e acompanhando o príncipe regente para o Brasil, fixou no Rio de Janeiro
a sua resideneia, até que faHeceu. Era o conselheiro !\fanoel Luiz, homem de caracter
independente, altivo. e nunca quiz receber os vencimentos dos lugares,que exercia. Firme
em seu caracter, sabia respeitar a sua dignidade de homem, o cxcelleneia de medico; (}
para comprovar o caracter nobre do eonselheiro Manoel Luiz, disse-se, que em uma oc
easillo em que se achava uo paço real,estando dentro de um carrinho a hrincar o infante D.
SebastiãO, a dama de honor, que o divertia, lhe olTcrecéra os cOI'dões do carl'o para elle
puxar.como manifestáçôo de honra que lhe queria dar; porém o Dr. l\1anoel Lulz,cm pFO
senca de varias fidalgos,e cortezilbs,c,ompondo-se,disse a dama de honor: D8 V .Ex.a ho'~ra

de pu-xar o carro do infante á quem qui::er,porque eu. não sou besta de sege. Os cortezãos
estromecêrilo,porém elle n!lo se perturhou. Em outra oceosillo estando o principe I'egente
com dOres de denles, chamou ao DI'. Manoel Luiz para lho ellaminar a bocea. e o fazendo.
disse: V. Magestade limpe a bocca,1JOrqtM as dll1'es que sofTre são causadas pela falta
de aceio. Com a fidalguia faziu-se respeitar, porque olhava para a filaucia della como
l!arLilha da malaria que nada significllI'a.-
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~o .p.rirneiro anno- ensi(lava-sc.. anatomia e pbysiologia tcn<10 por 1en.te, <t
.Jollj:Juim da Rocha ~1azarem,primeiro cirurgião 00 numero da annautl rcal,
homQIJ1 ~c geniu actiyo, empreelldedor e muito applicndo, e d~rois pri
meiro cirurgi(~o do hospital militar. No meio do CIITSO chegando Antonio
~oaquilf) José ~(arques, que. exercia o cargo de cirurgião-mór do reino
<I~ AlIg.ola, fqi provido nesta cadeira, e concluio o curso. O segundo anno
.coml)unha-se do ensil)D da pé,lthologia e therapelltica cirnrgica, senu9
,lente o Dr. Amaro Baptista Pereira. O terceiro Ilnno comrrebondia, medi
cinn operatoria. earte obstretica, regidas as r.auciras por Joaquim da Rocha
~Iazar~m .

O quarto e quinto annos abrangendo, a mnteria meJica, a pbormacia~

e a mcLlic:inll 9peraloria., te\'e per lente José .taria Bomtempo, e Antonio
d~ Almeida.

ào hovino en:ão substitutos, c nem f.ó·a da, escola,achavão-se pesseas
habilitadas para exominadoros; em modo que os primeiros exames do 'lo
nnno forão un;la especie de sabbatina,divididns o estudantes cm turma&.,
arguindo Ilns aos outros, sendo os argucntrs de hoje,os respondentes do
.dia. egllinte,em presct}~a do res.rcctivo "professor, que julgava do merito
<los alumnos.

Em seguida furõo escl(lhidos [res estuoantes para servirem ele opposi
tores ás cadeirl!s, bem ('on~o rara examinadores, sendo cllos Francisco
Gomes da Silva, DO,mingos Ribeiro (los Guimarães Peixoto, depois barão
de Igunrussú, e Manoel Joaquim de l\Ienezes.

Frei Custodio de Campos Oliveira, que fora nomeauo director da es
cola, pedio a sua demissão~ por se haver jubilado, e lhe não permillir o
seu emprego ele cirllrgi,io-mór.. e pelo que foi nomendo o COIl eHlCiro José
Corrêa Picanço, barão de GoyaDa, e obrigado a apresentar eslatlltllS ue M;

cordo com o estado presente·da sciencia. A nomeação do conselheiro Pi
.canço,foi uma yordadeira c,t1amidade, porque elle nunca exerceu o em
prego, e nem apresentou estatutos, despeitado por não ter sido nomeado
lente em começo; e ronslitnio-se um formidavel inim:go da escola.

Por esse tempa cbegorão ao Rio de Juneiro vindo dos Eslados-Uoiuos O
Dr. 'icente N:l\'arro de Andrade,e DOO1:ngos Borrres de Barros (depois vis

.{loude da Pedra.llrun<:a) pllra onde tinhão emi a ro(lo, por occasião da revo
lução com a França,e al1i se dAndo de nmizaue eom os Francezes, o consul
gernl de Portugal nos E~tot\os-Unidos Jo é llodmaker, julgando I'nzer um
assignalado serviço 800 príncipe regente, os denunciou, como adherentes
aos Francezes; o aCJui chrgando roriio recol hidos á pl'isiio; e se j 115lificariio 001

~"is-ta das i,ndllgações que se .(lzc.riio, forão poslps. em li ue n.lade (1) c pelo qlle

('1) A Gazeta do Rio diz quc-lIavcntlo S .A. Reat o principc rc"~ntc, mandado dctcr li
Jofio1>í\reira de Souza Caldas,Dulllingo Bor"cs de Darros,Sebastião,C Yiccnte Navarros dc
An'drade,e D. Pie Harrech ,que forlío dcnulIl'Íados,como suspcitos,vindos del~r~nca,pclos

Estados-Unidos da Amcrica: e havcndo- c coílhccido, llfio só a sua innoccncia,mas a {lura
e rlislincta fidclidadc, que 1110strnrão CiU tudo o tell1po, que forUo rctidos na Franca, s..
A. Real o mlnuou soltar, c LI 'c1arar isto mcsmo pel.u scguintc aviso, dirigido ao in:.cn-
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o Dr. Vicen.le N<lvarro ue Anllrndf', depois barão de Tnbomirjm, foi no
mp-ndo Irnl ue I'ygil'n e de patologia intoron,e á in tancia. de FI'. Custo
dio de Campos Oli\'eirn, o gov 1'110 mandou, qne elle confeccionasse es
ltltntos para ,I escola, distribuindo ns materias lectivas, exigindo os neces
s(lfios estudos prrparalorio ou preliminares, estabelecendo os gráM de
bacharrl,e ri '1Iltor em merlicina,e rirurgia, Iljos estatuto forão impressos,
I1H1S niio for~o postos flm execuçii\) pelas intrigas, e opposir;ão dos corres
pond nt<.'" P. f'missarios da universidade de Coimbra, apoiados pelo pby
s1co-mór,hllriin de Ah'ilifl7.Cre, e [11'10 cirurO'ião-mór do reino, Dr. Picnnco,
h:lr;io dr Gnpna, qne nii qucrião, que no Brasil se conferissem gráos
scirntifico .

'n in Inllnriin cln r coln se mnorlon observar os estlltlltos na universi
dndc de C()i'~hra,interinilmente, apcUlr dr. qlle foi nullificada á ordem,
porque os e tud(lntes erão admiLtidos indistinclamente, :-em os e tudos
preparatorios.

Ao depois dn (lllmissiio do Dr. Nllvarro, qne pas nu II reger a cadeira do
3° armo, Sfln,lo entiio as materias hygiellP-, palholoo'ia, e lherarcllticll, foi
de, ligada II physio\ogia da anatomiêl, constitu'indo 02° /lnno, pllS lindo II

r('r~r 1\ ('ar!eira de medicina operatoria, o celebre Antonio de Almeida;
(' MllOoel Alves iI cadeira de pnrtos. C::om o andar do tempo outras mu
fiilnça" se IIzl'flio no prssoal dos rrofpssores, no ensino dlls mllterias,e rm
ST!11S estatIJlo~, sendo nnmpnrln rlirrclnr dns lIullls O Dr. ManDei Luiz
de Carvalho, o qual apresrrJlou uns eslatlltos, que sempre servir50

{lenlr geral oa policia. propondo-sr o mesmo allgu to srnhor oe aprovritar H Inzes c co
nhrcimenlo, de ulgufls llos mr 11IOS.~ brneficin rln sen real serviço. e du felicidurle pnhlil'H
410s sens ESlad"s, llnudo-Ihes mllnif"lllS pr.ovas da convÍ\:çfio ('m que estir dll 6nu fidl'lidade
.. IImor, 'lue mOslrárfio pclo cu priucipe. e legitimo, oberuno. quc Ullindo II nlUis numi
ravel justiça. mm qnc r, gc os seu POVlJs. o rnilis assiduo cuidlldo cm os hcneficillr. c em os
1'.I'CSCI'V.i1l' do l'Ofltllgio dos II bfll1linllvris priflri pills,r tramas do oppl'cssor ún EUI'OPU, se faz
(TeUlll' do IIlflfll',Clllfl que é Ildfll'IIÚO 1101' lodos o.; scus vIl5sa\1os.. (Vid.e a historiu do auno
pe:l811, n02" tomo destll obra).

À"I'ISO AO 1 TIlNDENTE GERAL DA 1'0LlCIA.

Havcndo suoiun ii angns'a prcscnça dc S A, Rcal o prin ipc r~gcnte nosso scnhor a
('onta, e prucessos iflquisiLOri,) • que V. S. mc n'rnelleu, cm datil de 27 de Sc'embro, dns
rrs 011 ,.!Iue lurüo aCI'wad'IS, ('Onl0 4'U pcitlls e vcorlo S A. Be I. quc a accu açãu nã"
procede. antes e ,"nstra pelos e~alllcs a que e proretlclJ, que toda a pes~oas accusada~,
c tletidn, .. n;lo só estiiA innol'e,l'1e'. ma' derá:) em torla n parle rlecidirla provus du sua f1
tlelidade. c unlor. p"ra C"III o seu soherano, o mclhor rlos prinl'rpe, i ~ o rncsmn ungusló
senhor serl'idn, que V. S.• não só mande pÔr em liberdade os que estão aqui detidos, rnns
que. tambem IUllud. pruticnr o mcsmo com um dos NflVIt1'rOS, qllc ficou ainda II" lllhin, e
lhc, drd"l'c. quc S. ·Â. Bcnl ficou iuleirampnle convcncido rlll . UlI inllor.cncia; e que 110
pio e vir UuSu ,'oração de UIIl lãu hC~ligoo sobel'llno, fui br.rn doloroso, que, a necessidad ,
lIS l'rilit:lIS cil'l'ulllstllncias ill1pf'rio~"s do momento, c nmll rlenunl'.ill, quc parecill funrlllrln,
lbes causassem UIII" desngrlldal'el detcucão. de qne 'ollltudo lhes nDo dCI'c rt'sultur IlIuior
in('om'llndo. 101(0 I]u~ fic" jn'tifil'ada a n1 innucellci1, e restituirias n gra~1I do seu sobe
rnno. O nlC;;lIIn ordena S. A: Real. 'jue ". S. prlltique a respcilo do hespanh~1 Harreche.
)1011111)-<1 ('III inl ira libercl;lIle, duudo-Ihe pas'lIpnr'c. parll poder se\;uir a sua I'illgem para
:t Bahill e H'IV'"I1I, depoi' rle sr. lhe restituir ludo, o qur lhe fui npprehenrlido.

J)pos ~1I;mlc a V. S. Palado do Rin dc J roei 1'0 ('m 28 d Setembro de 181'1 -Conll9 de
Lillha1'es.-.'r. Paulo fcrrtllndes Vinnnll.



para rcO'ularisnr a cscok csses estatutos se conccoitl o titulo oe cirurgião
formado. ao qlle repetis~e [15 materias do 4.0 e 5° ilnnOS, que equivalia
o 6° nnllO dos estatuto', nüo se decl{lrando em que griÍo era a tal forma
tura; e a garantia, e distincçiio con istia em poderem CllriH de medicina;
entretanto, como os estatutos niio decl{lravão Se a e cola deveria (las ar os
diplomDs, nada dizia sobre o acto de exame final, o estudantes findo o
curso, crão oLJriO'ados, se queriiio ler um titulo 11Clldcll1ico, á irem fazer
cxnm(', perllnle o juizo cl cirurgião-mór do reino, depois do im
perio, onde obtinhiío uml1 carta cm tndo semelbanle,ás que alcnnçavüo os
enfl'rmeirll , na rôrma da [lnLign lei do prolo-meciicato, em que bastava
um/l cerlidão dp Cjllillro lInno de pralica; e SP. UIJ aviio curar ele medicina,os
CjUl' tinhiio o~. ri, :1I1ll0S, lIjcitllvão-seãs condemn/lC:õE's. I lo durou alé,que
o poder I aisllltivo Illltori. ando o governo, fez appilrecer o decreto de 18
de Setembru OH 1 26, fi,lndando conf€rir diploll1as de cirurgiões,flos es
lnoaoles que live, cm coneluido seus e tuuos lI{1S e cola do Hio de
.1'l1eiro, e .Bahill,!\JlI'lIl11 05 cinco ou seis annos exigidos nos esllltutos da
c cola.

Este litulo ~cil!.emico 11.av8 direito ao exerc'cill professional no imperio
do Bra ii, pocl.en(lCl (l eirlll'giiio exercer a medicina.

A If,j de 3 rle Outubro de 1831, mndou (I fllce ua ensino medico, regu
lari 'ondo o fieu cxel'cirin, mllrCllni\o as mat~ri8 do en ino, e galardoando
OS (Ilumnos com o titulo de doutor, aos que preencue sem as coodiçõei
da lei.

o enlAnta cs~in"llirãn-se os lugares de physico e cirllrgic:io-mór do im
pp.rin, e seus d le"ildo , pela lei de 30 de Acrosto de 1828 (1) e as
e r.olas rrinl~ipiilnill a formar medicos, bOlicario, e parteiras, com
todos o privilegios, e regalias, concediuas na lei fundamental da sua
r.rração_

(1) FI'. Custodio de Campos Oliveira. logo que ehc"'ou ao Rio de Janeiro. não se limitou
a creaçllo dn escola de metlicillll sOmente, sendo promovido ao lugar d eirurgilio-mOr do
c.xercito e lIrmatln, lirol'l os cirur"'iõe njudallles tlus corpos dn grntluaçlio,em quese lIchavlio
considerarlos. como omc'nes inferiores; e obtel'e elll 1809. um decreto concedendo fi

gradllnçi'o de nlf'res. para os que frequelltas~em a acadernia-medico-cirurgica, e 1'0 em
"pprovados, ao menos 110 primeiro anuo,e em anatomia: (o que tinha lambem por fim obri
gil-los á frcquelllllr as aulas).

Os cil'llroiiie d" nrmatl:1 usal'lio de galão de prata. como os officiaes de fazenda, e em
eOIl equen 'ia de rcpresenlaçfles de FI'. Cuslodiu.passárfio II usar ele ga\iio rle 0111'0, como os
allil'iaes dn arnnda. Suas illlClIçfic' e esforço erlio pur;l obter urna lei,que equiparasse os
olliciae' do corpo de sn ude ,lo exercilo e óI rml,r!ll. no cOlllbulelllcs, concedendo-lhes ncce sos
n lodo os pOSlos. 'ouforJlle seus serviços e ó1IlLiguidades: no que fui conlrariado pelos mi
ni lerios. que mito gl'lldo, lelll CIlI tuuos os Lcmpos, uu nlllilJr parle,eulorpecido a prosperi
dade d raiz.

OhLel'e FI' Custodio do prill ip regente crear pen ioni 'Las no hospital milit;lI', que se
l11andussem "ir U1ó1llcebo da pruvillC'Íns, ell~ão capilólllias. (lrincipalmen e da Africa, pare
eSludarem, e depois regressllI'cl11ao seu paiz. Alem destc furno crelldos oulro (len ioni Las
em numero de ~2. com o vellrionento de 1HS200 por mez, com o 11!U de concluido o eus
e tudos, servirem no e ercilo e ul'nlJdu, formalldo assim um nucJeo de c.irurgiões mili
tares.
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A lúi que crcou as duas faculdades foi concebida assim:

CÁ.RTA DE LEr.

Â regencln em nome do imperador o senhor D. Pedro TI, faz saber á tOdOi o subditos
do impcrio qll~a ilssembléa geral legislativa décretou, e ella sancciono.u ii le) scguinte:

TITULO I.

Das Escolas, ou Faculdades de Medicina.

A.rl. 1". As Acadcmi/!s medico-cirurgicas do Rio de Janeiro, e da Dahia !ernõ deno
minadas Escolas, ou Faculdade de lIJetlicina.

20 Haverá em cl.lda uma dell3s qlllltorze professores, que ser'Íõ todos de profissão me
dioll, OCCllpl1ndo cada UIl1 um3 das cadeira do Illilgisterio.

30 Ha"eril till1lbtln seis sullstitutos, rios quaes pertenceráõ dous á sciencias acces
sorias, dOlls ás rirurgicas, e dous á mediras.

Os snhstitutos seráõ tambem os preparadores das cadeiras da secção re·p~ctiva.

40 O governo fie., autorisado a jubilar com o ordenado actu31 aquelles d s lentes, e
substitutos agora existentes, que pela sua idalle, ou e;JÍcrmidades Ilil,) Iloderem continuar
a tomar parte activa lUS funcções do magisterio .. a destinar os outros as c'ldeiras, pam
que f~rem mais Í1loneos ; e a provêr os luaares re tantes de profe soro', e sub titulOS, em
pessoas. que tcnhão a neccisaria capacidade. podendo admittir estrangciros na falta de
nacionaes.. .

50 Os lugares de substitutos, que vagarem, depois de organisadas ns escolas serlIõ
providos nas Ilessoas, que, mediante concursos, rôrem por alias apresentadas nO governo
como mais habeis.

6. Para entrnr em concurso, cuja fórma será determinada nos regulamento da facul
dade. é (lfeciso : 1u Her cidadão brasileiro: 20 npresentar titulo legal de medico, ou cirur
giuo. Pa 'sados porém·quatro annos depois de ol'ganisadas as esco las, ninguem ser I! a ella
admillitio, sem upreseULar titulo de Doutor cm medicina, por ellas conferido, ou appro
vado.

7u Somemte os substitutos tem o direito de succeder nas cadeira : pnra isso quando
houver vaga, a fal'uldnde respecti"n apresentará ao gOl'erno al]uelle d'entre elles, que,
mediante CUlll'ur~o. fOr julgado mais habil.

8· Os empregados da faculdade seráõ : 10 um director nomeado trienal mente pelo go
v~rno sobre lista triillice, proposta pelas faculdades, d'entre o; enS membro; o qua I
ficará dispensnrlo de assistir os exames, e theses; e na sua faltn, ou impedimento, furá as
suas vezes o professor mais antigo no magisterio da escola: 20 um secretaril), que serll
da proli!s.'io medica, nomeado pela faculdade, com o ordenado de oitocentos mil réis : 3"
um therourciro, que será um dos substitutos, sem ,'encimcutos, nem propinas, eleito an
nunlmente pela f"culdnrie_

Qo O director, professore5, e substitutos, tcráõ as mesm(lS honras, e direito de jubilaç.lIo,
que tiverem os dos Cursos juridicos. Os Irntcs proprietal'Ío' tcrúõ de orrienado um c nto
e duzentos n,il rris; e os Irnte . ubstitutos oitoceutos mil r'i . Nenhum dclles poderá ser
demillido por falta, que ~li1ja commettido como lente, ou substituto, sem que seja ouvida
u rnculdadc rcspeclÍl·a.

10. Além d<ls emprq;ndos acima mencionados, haverá um porteiro com o ordenado .de
quatrocentos mil réis, e os mais empregados, que se julgnrem nocessarios pura o sen'lço
das escola, com os ordenados. que ellas nrhiLrarem. Todos estes empregados serão no-
moados pelo di'rec'or com approvaç;io da raculd·ade. ,

11. As faculd:J(le>-collcederáõ os titulos seguintes: 1°, de Dou'or em medicina: 2°, ~6
phal'mhceutiço: 3", de parteira. Da publicaÇão desta lei em dian:e nlIo seoConcederá ma.ts
o titulo de sangradur.

Os diplomas 501'110 1'(Issados pelas faculdades em nome das mesmas, no idioma naoional,
e peln fórl1la que ellns determinarem.

12. Os quc obtiv.relll o titulo de Doutor em medicina pelas faculdades do Brasil,pode
ráõ exercer em todo o imperio indi tinctamente qualquer dos ramos da arte de curar_

13. Sem titulo conferido, ou approvado pelas ditas faculdades, ninguem podcrá eurnr,
\er botil'a, ou partejar, cmquanto disposições particulares, que regulem o exercicio da
medicina, não provid,'n('iarem a este respeito,

Nilo siio r.olll(lrehendidos nesta disposiçuo os medicos, cirurgiões, boticarios, e pa~teiras,

leglilmente aulorisado', em virtude de lei anterior.
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H, Compe e á~ faculdades: 10, formar os eus regulamentos policiaes. disciplinares.
e economicos. dependentes da approvaçfio do poder legislativo: 20, I'erificar os titulos dos
mcdicos, cirurgiões. ebolicarios, obtidos erll'escolas estrangeira. e os conhecimentos dos
me mos individuos, por meio de exalTle • afim de qUIl elle possãO exercer legalmente suas
prol1ssões, em qualquer parte do imperio, pagaado 1'01' estas verificações, os medicos, ci
rurgiões, e boticarios a quantia de cem mil réis.

TITULO n.

Do ensino.

111. Haverá em cada faculdade quatorze eadeil'u. As materias do ensino serão t:istri·
buidas da maneira seguinte:

1 ft cadeira, Physica medÍC'a.
2" I) 1Jotauica medica, e priucipios elernent.He' de zoologi:l.
3" II Chimica medica, e principios elemelltares dc mineralogia.
4" Jl AllatOlllill geral c descriptiva.
lia » Physiologia,
6" I) Puthologia externa.
7a Il Plllh()lo~ia interna.
S' » Pharlllncin, materia medica, especialmente a brasileira, therapeuLica, e

arte de formular.
9" » Anatomia toposrapltica, l1lrdicina operatoria, e apparelhos.

10. » Partos, IIlOlestias de luulheres pejadas, e paridas, e de menioos reeem-
nascidos.

11. » Hygiene, e historia de medicina.
i2. Jl l\ledicina legal.
i3. » Clillica externa, e anu!omia puthologica respectiva.
14. » Clinica interna. e anatomia pathologica respectiva.
i6. As aulas scrão publicas, e fi~arliõ situada dClltro, ou ni' visinbança dos bo pitaes

civis. As faculdades de accordo com ós adminIstradores destes hospitaes, fixarllo por um
regulamellto especial a administração medica das enfermarias destiUi:das ao ensino clínico.

i7. As malerias do,curso medico serão distríbuida sem 6 anuos da maneira seguinte:

pnIilfEIBO ..Ui!'iO.

Duas cadeiras: ia Pbysica medica, 2" Botllnica medica, e principios elementares ae zoo
logia.

Duas cadeiras: ia Chill1ica medica, e principios elementares de lUineralogia, 2" 'Ana
tomia geral e descrilltiva.

TEnCllIRO A'N1'iO.

Duas cadeiras: 1." Allatomia geral e descriplil'u, 2" Pby iologia.

QUARTO "'!'iNO.

Tres cadeiras: :1" Pnthologia externa, 2" Pathologia interna, 3" PbarmaGia, Malería
medica espeGlalrnente a brasileira, Thera peutica. e a arte de formular.

QUlNTO A~l'iO.

Duns cadeiras: ia Auatomia topo<Traphica, Icdicina operutoria, e appnrelbos) 2a
PlIrtOs, enfel'lnidades de n ulheres pfJjadas, e paridas, e de meninos recem-nascidós.

SIll:TO ANl'lO.

Duas cadeiras: :1" Hygiene, e Itislorin dC'rnedicilla,-2' 1\1ed icitr,degdl.
A cadeira de cliuica externa. e anutomiu pnthólogica respectil'a frequentnHe-Ja desde

o segund9 uuno até o sexto inclusive; a de clinica interna, e anatomia patbologica respec-
tiva no quinto e sexto anno. _ .

As fuculdades, quando julg-arém necessáriO, potlCtllO propôr utha"'l'eforma'para II dls
tribuiçl1o'dns materiaIs, qu'e ã [lraLica tiy\)r mOStrado ser'mars ,ranfnj\)~a.
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iS. As malerias do c,ur o pharmaceulico serllO destribuidas em trcs annos da maneira
scguinte:

PRIMEIRO A ·NO.

Duas cadeiras: i' Physira medicu,2 Dolllnica medica, e principios eleme:llares de
zoologia.

SEGUNDO AJ'i O.

Duns cadeiras: i' Dotanil:a medic<l. e prlncipios elementares de zoologia: 2' Chimica
medica, e principios elemeutares de ruineralogw,

TERCElIlo ANNO.

Duas r.ndeirns: i' Chimicu medica, e principios elemenlares de mineralogia, 2' J\1aleria
medira especialmenle a bru ileira, pharlllucill, e arte de formular.

Durante os mesmos, ou OUlros tres an1l0S, deverilo os qne segui rem este curso, praticaI'
na bolica de um Jjoticario approvado: só depois desta pratica, c do curso obtcráõ o titulo
competente.

19. Haverá um curso particular para as parteil'as, feito pelo profe SOl' de [llIrtos.
20. O anno leclivo começa no primeiro dia de Março. e acaba no ultimo de Oulubro.

Os exames annuaes devem ter lugar depois dasta ~poca até o dia vinte de [,ezembro. ão
haverá feriado, fenaO nos dias SIIDtoS, e nos de festa Dacioual. Exceptuilo-se destll dispo
siçüo as clínicas, nas quaes núo haverá feriados.

TITULO lU.

Dos estuàantes.

21. Os esludantes se ma.lricularáõ antes do principio de cada anno lectivo.
À taxa das matriculas será em cada um delles de ,'inte mil 1'(1 is : os qnaes, assim

como as sommas que pagarem 05 I~edicos, cirurgiões, e boticarios pela verificaçllO dos
. titulos oblidos em escolas estrangeiras, servirllõ 11arll comprar livros pura a bibliotheca
da escola. •

22. O estudante, que' e malricular para obler o tilulo de donlor em medicina, deve:
1 0 ter pel.o meDOS de.zeseis ~noos .completos, 2J sa~er lali,m, qualquer. das duas línguas,
franceza, IIlgleza, pllllosopblu rilcloDal e moral, unthmetlCll e geometria. O que I matri
cula para obter o tilulo de pharmnceulico, deve: i" ter a mesma idade, 2" .aber qualquer
das duas linguas, franceza ou inDleza, arilhmetica, geometriu. ao menos plnna. A mulher
que se matricula par:! obter o titulo de parteira deve: i" ter a me. ma idade, 2° saber ler
escrever correctamente: 3· apreselJlar um alleslado de bons costumes, passado pelo juiz
de paz da freguczia respectiva.

_ 23. Os eumes dos preparatorios serllõ feitos por Ires profes ores pnblicos nomeados
pela faculuade, e acompanhados do secrelario da mesma. As ['acuidades eSlabelecerllõ
nos estatuto que ordenarem, a rórma desles exames.

24. Os estud:!ntes não erilo obrigados a fazer exame, no fim do anDO que tiverem fre·
quenlado e poderãõ fazei-o no decurso do seguinte ao meslllo tempo que e.-tud:!rern as
materias desse anDO; mas :e no fim delle ou antes d~ época da matricula do subsequenle,
Dilo lIverem sido approvados ao menos lI0 exame mais atrazado , nfio poderáõ ir adianle.

25. Nenhum dos seis exames annuaes versará sobre a materia das duas clinieas' o
elame dest:!s será feito á cubeceim dos doentes dCllOis do scxto anno. Os estudantes 'do
curso pharmaceutico, depois dos tres ciumes alllluaes, passarllo por outro pralico, no
qual executaráõ varias preparações pbnrmaceuticas.

26. Passados lodos os exames, o candidato não obterü o tilulo de doulor, sem su tenlar
em publico um,a lbese, o que fará, quando <Juizer: As fac~,ddades de.terminilráô por um
re"'ulamento a tórma destas theses, que seráo escrlptas no Idioma nacional, ou em lalim,
imopressas á eusla dos candidat?s; os quaes assilI! com? o pharmaceuticos e parteiras,
pll~arilõ tambem as despezlls fellus com os respectivos lhplomas.

27. Os c ames seráõ publicos, e sobre as materias do ponlo, que o examinando lirar por
sorte. Os estatutos determinaráõ a sua dislribuição e rórma.

TITULO IV.

Disposições gemes.
28. Os cirurgiões formados, ou simplesmente approvados pelas actuaes academias me

dico-cirurgicas, e 05 alumnos que actualmenle as frcq ueutllo, [Joueráõ receber o gráo de
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doutor em medicina, fazendo os exames, que ainda nilo liverem feito, lanto das materias
dos allnos lectivos, como dos preparatorios, ficaudo aquelles dispensados de toda a fre
quencia, e este de frequentarem as aulas, que já houverem frequentado. No caso. porém
destes quererem obter o titulo de eirurgiilo, ou cirurgiiio formado, as escolas o conferiráõ,
como actua Imente se pralica.

29. As pessoas, que tendo obtido titulo de formatura em qualquer escola estrangeira,
quizerem obter o de doutor nas do Drasil, justificada previamente a identidade da pes
soa, 'eráõ dispensados sOmente da frequencia das aulas, e sujeitar-se-hilo a todos os
exames, e unus a que forem obriqados os alumnos das faculdades bra ileiras: as pessoas,
porém. que ainda não tiverem obtido os ditos titulos, seráõ dispensados ómente 'da fre
quencia das mate rias scientificus, que autenticameute mostrarem ter" tudado.

30. De quatro em quatro annos, haverá um concurso. para se escolher um individuo
doutorado pelas escolas do Drasil. que viaje á custa do Estado, a fim de colher os conhe
cimentos que as mesmas julgarem convenieutes.

3i. A assembléa ger"llegis\(ltiva arbitrarú II cada uma da faculdades uma somma suf
ficiente para a compra de machillas, instrumentos e mais cousas necessarias ás experiencias
pbysicas e chimi 'as, as preparações. e dissecções anatomiClls. etc.

32. As faculdades de medicina ficão autorisadas a receber e.guardar os fundo, legados
e presentes. que lhe forem feitos por qualquer governo, corporação, ou individuo com
um fim util á humanidade. e ú scieucia, e dispOr dos ditos fundos, segundo as intenções
dos doadores. pa ra muior beneficio das instituições medicas.

33. O ensino da medicina fica livre: qualquer pes oa nacional ou estrangeira, poderá
estabelecer cursos particulares sohre os diversos ramos das sciencias medica, e lecionar á
sua vOlltade, sem opposiÇãO alguma da parte das faculdades.

34. Emquanto pel poder lllgi lativo,lIão forem approvados os regulamentos de que trata
o artigo quatorze, reguIOl'-se-hão as escolas medicas pelo estatutos e regulamentos da fa
culdade de medicina de Paris, na pllrte que lhes for applicavel i II quanto ao mais provi
denciaráõ lIS faculdades por meio de regulamentos proyisorios.

31S. Ficilo revogada todas as leis, e mais disposições em contrario.
lIJanda portanto li todas as autoridades, a quem o conheci mente e a execução da referida

lei pertencer, que a cUlllprão, fação cumprir e guardllr tão inteiramente, como nella se
eontêm. O secretario de 'Estado dos negocios do imperio a faça imprimir,publicar e correr.
Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos tres dias do mez de Outubro de mil e oitocentos e
trinta e dous, undecimo da independencia e do impcrio.-Francisco de Lima e SillJa
José da Costa Ca1·lJa.lho-JoÜo lhaulio .ilfoni;;-Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro.

Carta de lei pela qual Vossa ~lage·tade Imperial manda executar o decreto da as
sembléa gerallegislatil'8, qne houl'e por bem sanccionnr, dando uma nova organisação ás
nctuaes academias medico-cirurgicas das cidades do Rio de Jalleiro, e da Bahia, como
aeima se decla ra.

l)ara Vossa l\lngestade Imperial ver.

IJento F1'ancisco da Costa Aguiar de Andrada, a fez.
Regi·trada a 0.192 v. do \iv.lSo de leis, alvará e cartas. Secretaria deeSlado dos ne

gocios do imperio, em dezeseis cle Outubro de mil oitocentus e trinta e dous.-Albino dos
Sa.ntos Pereira-Hono1'io Hermeto Carneiro Leã.o.

Sellada n'l cl1ancllllaria do imperio. em 19 de Outubro de 1832.
João Carneiro de Campos.

Nesta secretaria de 'Estado dos negocios do imperio, foi publicada II presento lei aos 23
dias do mez de Outubro de 1832. '

Ltbiz Joaquim dos Santos .illarrocos.

As escolas organisarào*se formando o pe.ssoal dos seus professores coo·
forme as ma terias designadas na lei.

LISTA NOMINAL DOS PROFESSORES DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAlllA
GOi\l A DESlGNACÃO DEJ SUAS CADEIRAS

Dr. Vicente Ferreira de Magalhães, ph!Jsica.
Dr. Manoel Mauricio Rebouças, botanica.

55
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Dr. Eduardo Ferreira França, chimica.
Dr. Jonathas Abbott, anatomia.
Dr. Francisco de Paula Araujo e Almeida, physiologia.
Dr. José Lino Coutinho, pathologia extema.
Dr. 1\laooe1 Ladisláu Aranha Dantas, pathologia externa.
Dr. José Vieira de Farias Aragão e Ataliba, patltologia interna.
Dr. FortunAto Candido da Costa nurmond, materia medica.
Dr. João Baptista dos Anjos, hyyiene.
Dr. João Francisco de Almeida, medicina legal.
Dr. João Jacintho de Alencastre, operações.
Dr. Francisco Marcellino Gesteira, partos.
Dr. João Antunes de Azevedo Chaves, clinica externa.
Dr. Antonio Folycarpo Cabral, clinica interna.

SUBSTITUTOS.

Dr. Justiniano da Silva Gomes, sciencias accessQ?·ias.
Dr. MalBquias Alves dos Santos, idem.
Dr. Elias José Pedroza, cirw·gia.
Dr. Mathias Moreira Sampaio, idem.
Dr. Joaquim de Souza Velho, medicina.
Dr. Alexandre José de Queiroz, idem.

DIRECTOR DA FACULDADE.

Dr. Francisco de Paula Araujo e Almeida.

SECRETARIO.

Dr. Prudencio Jos'é de Sousa Brito Cutigype.

nmLIOTHECARIO.

Dr. Antonio José Ozorio, (hoje professor).

PREPARADOR DE cmmCA.

ohabil chimico Manoel Rodrigues da Silva.

PORTEIRO.

Joaquim Coelho do Amaral.

A faculdade de medicina da Bahia assim organisacla,matriculou no nOllO

de 1835 quarenta e oito alumnos j e de 1838 á 1842 deu o gráo de doutor



- 435-

em medicina, com todas as formalidades exigidas pela lei, aos seguintes
individ uos :

l'IIathias Moreira Sampaio, Bahia.
Americo Muniz Barreto, dita.
Antonio José Ozorio, dita.
Quintino Augusto Babia, dita.
José da Gama Malcber, Pará.
José Elias Pedroza, Bahia.
Antonio Pereira de Mesquita, dita.
Pedro Romão Borges de Lemos dita.
Ma110el Antunes de Abreu, dita.
Januario Manoel da Silva, dita.
Tito Adrião Rabello, dita.
Manoel Maria Pires Caldas, dita.
Salustiano Ferreira Souto, dita.
Ignacio Moreira dos Passos, dita.
José de G6es Cerqueira, dita.
Alexandre José de Mello Moraes, Alagoas. (Autor desta obra).
Joaquim Pereira de Castro, Bahia.
Alexandre José Visgueiro, Alagoas.
Paulo Joaquim Bernardes da Malta, Bahia.
Joaquim Sobral Pinto Alagoas.
Felippe M. de Sá Freire, Bahia.
Antonio José Alves, dita.
Sympbronio OJympio Bacellar, dita.
José Lucas da Silva Dias, dita.
Salvador Rodrigues da Costa, dita.
Manoel da Silva Barauna, dita.
Christiano da Silva Gomes, dita.
Manoel José da Costa e Silva, dita.
Alexandre Braulio de Magalhães Taques, dita.
Severiano Lopes Sampaio, dita.
Guilberme Pereira Rabello, dita.
Innocencio Joaquim de Abreu, dita.
Antonio de Cerqueira Pinto, dita.
Bernardino José Barboza de Oliveira, dita
José Joaquim Rodrigues, dita.
Arnaldo Ernesto Rodolfo, Ser·gipe.
Francisco José da Silva Porto, Alagpas.
Elias José Pedrosa, Bahia. (Da antiga escola).
Malaquias Alves dos Santos, dita, (dito).
Candido Aprigio da Fonseca Galvão, dita, (dito).
Villasboas, dita, (dito).
Manoel Ezequiel de Almeida, dita, (dito).
Vrancisco Sabino Coelho de Sampaio, t;lita.
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AMPHITEATRO E GA!INETE ANATOMlCO, E LABORATORIO CHIMICO DA BARIA.

E' o primeiro,e o mais importante gabinete anatomico,que tem o Brasil,°da Babia, embora pequeno é riquissimo de peças naturaes, e arli
ficiaes, devido aos cuidados do inlelligente profes ar de anatomia,o con
selbeiro Dr. Jonalbas Abbolt, que o formou, sem que ao Eslado cuslasse
um real.

Os dilIerentes laborlltorios eslfio mui bem montados: e em nenhuma
parte do Bra iI se estuda melbor a cbimica, do que na faculdade de Me
dicina da Babia, onde é preparador, ou antes habilissimo director pra
tico,o inte)ligenle cbimico,meuico legisla,Manoel Rodrigues da Silva (pai)
o qual, para SP. aperfeiçoilr nesla sciemia, roi ti sna cusla pratiear com
os mais eminenles chimicos de Paris. Com muitos annos de relevanles
serviços o nosso pr~!lleiro chimico, com as ullimas reformas, foi occupar
um lugar que lhe nlio competia, o de conservador, com gravíssimo pre
juizo elo ensino da chimica, e desgoslo deste babilis imo professor, o que
provll, que tudo enlre nós anda ás avessas, e deslocado.

LISTA NOlllINAL DOS PROFESSORES DA FACULDADE DE lIlEDICINA no mo DE
JANEIRO EM SUA ORGA llSAÇÃO.

Dr. Francisco Freire Allemão, botanica.
Dr. Franciseo de Paula Candiclo, physica.
Dr. J. Vicenle Torres Homem, chimica.
Dr. José Mauricio Nunes Garcia, anatomia.
Dr. Luiz Francisco Ferreira, palhologia exte1'na.
Dr. Lourenço de Assis Pereira da Cunba, physiologic~.

Dr. J. José da Silva, pathologia intenta.
Dr. João José de Carvalho, rnaleria medica.
Dr. Canditlo rlorges Monteiro, opemções.
Dr. Francisco Julio Xavier, pm'los.
Dr. Tbomaz Gomes dos Sanlos, hyg'iene,
Dr. José Marlins da Cruz Jobirn, rnedic'ina legal.
Dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho, clinica externa.
Dr. Manoel do Vlllladão Pimentel, dita interna.

SUBSTITUTOS.
Dr. A. T. de Aquino.
Dr. Anlonio Felix Martins.
Dr. José Bento da Rosa.
Dr Luiz da Cunba Feijó.
Dr. D. M. A. Americano.

DIRECTOR DA FACULDADE.

Dr. José Marlins ela Cruz Jobim.
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SECRETARIO.

Dr. Luíz Carlos da Fonseca.

BIBLIOTBECARIO .

Dr. D. de A. C. Duque-Estrada. (Pouco tempo servia).

Alguns destes professores, substitutos, quer da faculdade da Bahia, e
quer do Rio de Janeíao, são actu6.lmente lentes cathedraticos, e é para
lamentar, que com tantos annos de cnsíno,os professores das duas {acul
dades,não tenbão e cripta compendios, para por elles ensinarem aos seus
discípulo. São desaraçadamcnte pelos livros francezes, que se industrião
os moços academicos, de modo que o magisterio entre nós parece ser
antes um meio de vida, do que l)m sacerdocio; um meio seguro de sub
sistencia, do qne aro poderoso elemento de instrucção, e utilidade
publica.

A materia medica brasileira,a mais fecunda, e prestimosa, que possue o
mundo, nào é estudada nas escolas de medicina,e nem estimada como con
vém, porque os professores se limit50,ao que vêm escripto nos compendio.s
francezes ; e não passão disto; e na pratica, se um ou outro medico recom
menda o liSO de uma planta do paiz,é por ter ouvido dizer,que elIa serve para
uma,ou outra enfermidade. No entanto, reconhecemos haver não só entre
os professores das academias. como fóra dellas, medicos mui instruidos,
capazes de produzir excellentes obras, sobre todos os ramos dos conheci
mentos medicas.

E' lastimoso o estado da nossa sciencia medica, pelo que respeita o en
sina,a mil vezes ainda lastimosa a pratica da medicina, porque se tem feito
deste sacerdocio lima mercancia ignohil, que faz recuar de pejo,ao proprio
sceptico. No Rio de Janeiro, é antes um commercio immoral a pratica da
medicina, do que a profissão considerada pelo Espirita Sauto. São dous
medicas chamados ao mesmo tempo, para ver um en fermo, e ao encon
trarem-se parecem dous inimigos antes,que dous homens de educação, e de
sciencia,que se devião amar e respeitar; e se por acaso um chegou primeiro
que outro,e o enfermo já foi medicado, retira-se o ultimo com mãos modos,
senão insultando a família, pela indiscripção que commelleu. Muitas vezes,
o atordoamento em uma casa faz, que indistinctamente se mande chamar
um medico, e neste estado tem que se ver a familia com as indiscripções
dos medicos;se a familia neste acto os não gratifica. Desacreditão uns aos
outros, para lhes tomar o enfermo,porque a idéa suprema é antes o ganho,
do que a saude de seus semelhantes.

Neste viver de decepções, ha alguns, que se empenhão, para serem cha
mados, implorando a protecção de pessoas sem importancia social, para os
inculcar.

Entre os annnl1cios de mercadorias, diariamente se encontrão os dos
medicas, indicando as s.uas moradas, com offerecimentos dos saus pres-
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timos, e habilitações, como se este meio desairoso, possa conceituar a
ninguem.

A par deste estado degradante,em que os medicos tem posto a sua nobre
profissão, occorre a quantidade prodigiosa de cU11élndeiros boticarios, que
infestão as cidades,e povoado do Brasil, dos quaes alguns com negocio de
armarinho,e officios de alfai3te etc. ,em consequencia do abuso,que a escola
homooopathica introduzio obtendo um titulo sem habilitações, forão aGuisem
e obtiverão um diploma em latim,lingua ignorada por elles, e sem exame de
snfficiencia em nossas academias, impunemenle exercem a profis üo de
medico; porque no Brasil, todos são aquillo que querem ser, O governo
sabe de lodos os abusos, que se pralicão, e nào toma as providencias,
á melhorar onosso e tado, Lavra no Rio de Janeiro a tysica pulmonar, e
não obriga as corporações meuicas ao exame das causas,e meios de reme
diar o mal; ba uma prodigiosa mortam]ade ue crianças, e não se cuida de
conhecer a causa,para obslar os eITeilos: em Minas, e S, Paulo lavra in
distinctamente a morpbéa,e se nào cuida nOS meios de ntlUtralisar o mal,
á impedir, que com o correr dos annos essas provincias sejão dous hospi
taes de leprosos que possão estender-se a todo o Brasil. Se realmente são
as causas o uso immoderado do pinhão, e da gordura do porco, empre
guem-se os meios á fazer desapparecer o damno.

Os administradores dos tempos coloniaes (1) acudião a todas as neccssi-

(1) Para exemplificarmo' u qun dizemo, lranscreveremos a proposla da camara da
cidade do lUa de Janeiro, feita em 1798, a varias medicas, teIlda o programma por
objecto as' moleslias enciemicas e cpidemicas da cidade do Rio dI: Janeiro, e as respo ·tas
dos Drs, Manoel Joaqllim i\larreiros, Bernardino Antonio Gomes, e Antonio Joaquim
de »Iedeiros, que vem no Pat1'iota dl. 1813.

No anno de 1798 se propoz lJor acc01'do da eamm'a desta cidade, a varios medicos,
um progl'amma que tinha por objecto os quesitos seguintes:

PERGIDjTA-SE.

1° QlIaes são as molesLias endemicas da cidade do !lia de Janeiro, e quaes as epi
demicas.

20 S~ é llma das pI incipaes cansas das primeiras, e do máo successo das segundas,
o clima nimiamente hUlIlido e qllente.

3u Se sllo causas da humidade; 1°, a sUlllma baixeza do pavimento da cidade rela
tivamente ao mal' e bahia, que a cerca pelos tres larlos de LesL-Sueslc, 'ardeste, e
Nor-Nordesle, de sorte que apenas se eleva do nivel das aglla das marés cheias de 5
a :1.1. pallllos desde as praias até ii maior distancia Ilellas no campo de Santa Anna, (lis
tante do mal' 700 braças; 2°, a pOllca expedição, que tem as aguas das chuvas copio
sissimas, principalmente de verão, e enxugadas eHtfio ql1asi só li força do grande calor
do sol, mas em muitas parle sempre estagnadas; 3u

, a pouca circulação do ar pelas
ruas da cidade, e interior dos edifieio ,

4u Se são causas do calor; 1°, o impedimento, que fazem ú entrada dos qllotidianos
ventos matutinos 011 lerraes, C)Ul' oprão da parle do ardeste, Norte, e Noroesle, ai
morros, que Gorrem de S. Bento atI! . Diogo, na direcção de Lest-Nordeste, e á dos
ve pertinos, 011 virações mais fortes que os primeiro., constantes da pane do Sue te,
Sul, e udocste, os morros do Castello, Santo Antonio, e Fernando Dias parallelo.s aos
outro, de sorte, que fica li cidade situada ('ntre as duas cordas dos ditos mol'l'os,
e inleiramente ao abrigo dos ventos; 2°, a direcção das ruas ao Nordeste e SlIdoes. ,
de sorte que todas as casas são banlladas do sol inteiramente de manhã e de tarde.
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dades da sociedade, em quanto que hoje com tantos recursos, como os que

5e Se são causas das mesmas doeIH;as; i o, as immundicies, que se conservão denlro
da cidade; 2°, as agnas estagnadas nos seus arrabaldes, como em lataporcos e Canete,
pela baixeza do me. mo terreno.

6° Quanto deverá ser ~Ievado o pavimento da cidade, e os edifir.ios para remediar
aqnella humidade, e haver sahida para as imll1unrlicies.

7° Quar.s são as causa moraes e dieteticas das dilas doenças.

RESPOSTA, QUE DEU O DR. MANOEL JOAQUliIf MARREmos, AOS QUESITOS
PRECEDENTES.

Havendo de tralar-se sobre as doenças de qualquer palz; é de necessidade o recorrer
ao exame das cousas chamadas não naturaes, e para descobrir as cau as.

O Rio de Janeiro, situado quasi debaixo do Tropico de CapricOl'Dio, e proximo a
escapar á zona torrida, occupa lugar na extremidade ele uma vasli ima pl:lDicie, que
representando o fundo de uma bacia, é circulado por uma cadêa de serras empinadas,
mananciaes de copiosi simas aguas, as quaes, apezar de caudalosos rios, que a con
duzem ao braço do mar, inlromeuidl) em fórma de uma bahia, em muitas parles es
tagnão, pela ponca inclinação do terreno, todo baixo a respeito do nivel do mar, eva
porando-se lentamente por falta do movimento do ar: e te deg~nera da sua pureza
impregnado de agna, hydrogenio, e infiammavel, proveniente dos charcos e da lDesma
terra em geral, que apre entando a superficie torrada, occulta a snperabundante hu
midade a poucas polegadas de profundidade, dispõe os corpos para as acl'imonias par
ticulares, matríze de erisipelas, impigens, sama , edemas chronicos, e da doença
vulgarmente chamada mal de São Lazaro, de febres remillentes ordinariamentl' ner
vosas; de innumeraveis indisposições de entl'anhas, principalmente bofe e 1igado; do
que provém numerosas phty icas, e OS vulgarmente denominado tuberculos, qne con
sistem e sencialmenle em nma ob trucção do ligado, interessando por coo enso o bofe.

Todas e tas enfermidadl' eu as reputo endemicas, como abaixo responderei, pelas
singularidades que as acompanhão, pois em todas, milis ou menos, se póde mostrai'
alguma di [crença a respeito das discripções traçadas, segundo as observações feitas em
oulros paizes, além de apparecercm em todo os tempos do anno, no quaes indilfe
rentemente se encontrão as ditas l'emiltentes nervosas, erisipela , cathal'l'os, &c.; ainda
que tudo mais enfurecido, nos mczes quentes e humidos, isto é, de Outubro até Março.
A re peito do ar, nota·se aqui, que ordinariamente iuGuem muito pOllCO nas enfermi
dades as mudanças de estações, porque estas se confundem, e nunca se podem dizer
fixamente eSlabeleci( as : existe porém uma continna variação de temperatura athmos
pherica, de sorte que em ponca horas obe, e de ce o thermometro, oilO, ou dez
gráo , e não abaixando de sessenta no mais inten o frio: daqui se póde inferil' quanto
padeceráõ os corpos por transpirações repercutida, espasmos, suscitados por uma per
petua mudança de eSlado, e rotura de equilibrio da econ.omia animal, regulando-nos
pela segunda parte do App. 1.0 da Secc. 3" de llip.-Tempcstatum anni lImtatíones
potissimmn morbos pariunt, et in ipsis anni tompestatibus lIlagnlB mutationes,
ant (rigorís, aut calor'is, aliaque pt·o ratione ad huno 7Il0d1'm. Esla origem de
enfel'midades inevilavel só se poderia emendar, ou par,~ melhor dizer só viria a ser
iIludida, oppondo-se-Ihe uma bem acertada educação phy ica, por meio do qual o
corpos delIa zomba sem. A e ta causa ullÍl'ersal de in alubridade se aggregão mnitas
mais particulares, proprias a aggravar o dcCeito da athmosphera, como i', a dirl'cção
de algumas ruas di postas a estorvar que transitem livremente pelas casas de larde ti

viração, e de manhã O terral, unicos correcLívos do vido do ar; 20
• a mal entendida

construcção de ca as com pequena frente, e graneIe fuudo, propria a diminuir os pontos
de contracto do ar extemo com o intel'llo; e sendo assim; 3', o tl'\'l'eno natllralmentc
hU01ido sobre que ilssenlâo as ditas Cil. as, fei to de pelor condição pelas muitas agnas
sujas indiscretamente lançadas llas chamadas áreas das casas, ás quaes não obtantes
serem descobel'tas, mal chega algum raio do sol perpendicular, e menos alguma par-
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emos,permaneco tudo DO abaudono,sem haver quem se interesse pelo bem

ticula do ar ilne; bO, o desaceio das praças proveniente dos despejos, cujos effiuvios
1·01lão para a cidade cnvoltos com o vento, e os podem fazer pestiferos: aE igrejas
loucamente recheadas de cadavercs por urna indisr.reta devoção: a valia, o cano, a
cadêa, os csterquilinios vagos, emfim, tantos deposilos de immundices, que lia bastante
motivo a suscilar-se uma iutcres aute queslão; a saber: porque da reunião dc tantas
e tlIo poderosas causas de cOl'l'upção, esta se não leranta em um griÍO eminente? E
assim seria a meu ver, se não fosse \:orreCla pela saudavel exhalação dos grandes maios
visinhos á cidade, que são uma ofliciua de ar vilal, conforme as recentes observações
feitas sobre os vegelaes; donde se deve conclui!' a illlpol'lancia da COII ervação e pro
pação de arvoredos dentro e nas visinhanças das povoações tacs como o Rio de Janeiro.

Não é menos altendivelno exame das enfermidades o arligo da dieta, em que se
adoptão erros enormissimos: enfraquecidos os corpo, e arruinados pela id.fiuencia do
ar viciado, acabão de o ser pelos lIlal escolhidos alimenlOs, enlre os qUiles mosll'a a
experiencia, que é Illuito nocivo o liSO do peixe, facilimo a corromper-se, e das mis
turas estimulanles, com que pretendem excilar a voracidade, e o appelite de vanecido
pela debilidade natural: daqui reslllta novo fennento para geral' aCI'imonias, que uuidas
á frouxidão predominanle, produzem, 011 doença agudas de pessilllo caracter, ou mais
ordinariamente desafião a força da vitla a promover a sl1a expulsão por meio de eri
sipelas, e de todo o genero de erupções agudas, ou chronicas, conforme a idiocl'il ia
do sugeito. A falta de eml)re~O para numerosos individuos de ambos os sexos, mais
p!'incipa\mente feminino, tambem aggrava lodas as causas, estragando a constituição
physica e moral. Depois desle (leqneno numero de prévias ponderações, passo a res
pondeI' em breve ao primeiro quesito.

Que segundo a mais estreila definição de doenças endemicas, não achamos no Rio
de Janeiro doençá, que se não C'llcontre em oulros paizes debaixo de dilIereutes climas,
e diversas temperaluras, Ulnilo principalmente nos que se achão em circulllslancias
iguaes as deste: Illas é cerlO que algumas enfermidades, vulgares em Outras partcs,
aqui rclllsem com symplomas particulares no modo da invasão, durac;ii.o e maneira de
terminar, de sorte que estas mesmas qllasi se podem reputar endemicas em senido
rigoroso, c consislem pl'incipalmenle em febres remillentes, inchações chronicas, scndo
algumas de gene1'0 particulal', a que eu dal'Ía o nome de crescimento vicioso, ou en
grossamento sobrenatural de fibras; em alaques de peilo, de que provém a phlysica
rapidissimamenle conlirmudu, concluindo-se os doenles sem que passem pelos estados
ordinarios em oulros paizes, on passando-os sempre alropeladamente: em embaraços
de figado promplissimo a occupar-se, e qne neste estado, inleressaudo com celeridade
o bofe, produz fn'quentemente a doença conhecida pelo povo, com o.in 'ignificante
nome de luberculo, quasi sempre irrcmediarel, sendo aqui perceptivel o intimo con
senso das duas cntranhas, bofe e figado, pois qUl' os phlysicos acabão a sua rapida
carreira sempre obstrllctos do fidago, c os tuberculosos tambem perecem em IJl'eve
espaço com grandes suffocac;ões; e por lim conclno, que as doenças enclemicas se con·
fundem com as epidemicas, alé as mesmas bexigas, que rei não em todas as estações,
e quasi nunca cessão, Ao segundo quesito respondo aflirmaudo o que nelle S(l contém.
Ao terceiro, QUI! se verifica qnanto nelle se propõe, devendo considerar-se da maior
impttrlaucia, que o centro, e as partes adjacentes sejão gradualmente mais elevadas,
que as eXlrcmidadcs: razão porque em muilas partes deverá ser o teneno rebaixado
por lhes não compelir tanta altura a respeito de outras mais centrues, 1\0 quarto satis
faço, dizendo, {Jue sim a tudo, e só accrescento que, não podendo evitat'-se o damno,
que provém de ficai' a cidade abafada pelas monlanhas destaE, comludo se póde tirar
algum partido, fazcndo que sejão 'coberlas de arvoredo, o qual mostra a experiencia
quanlo ahi prospera. Para se decidir o que toca ao sexto, era necessario um escrupu
loso nivelamenlo. Para satisfazer ao selimo, na ponderações preliminares, ólpoulel
algumas causas dieleticas, que me parecem mais genel icas. 1:cndo inulil a indagação
dos malcs, quando se não applicão os remedlos, el;t me adianlo a propôr al~uns, os



- 441 -

commum. Gasta oEstado duzentos coutos de réis com uma repartição cha-

quacs cn fa<;o con,i.lir, pelo quc pertence ao physico; l' cxteriormenle cm elcvar, e
abaixar o lel'l'cnO nos diverso lngare, como fór convenir~nlc para el'ilar o estagno da
aguas: inleriormenle, em cxamilldl', se as casa' se achão com os sen canos de'emba
raçados pill'a a expedição das agua da ('l1uI'a, admoestalHlo o habilantcs (visla a im
pOMibilidade de r.oacção a e'IC r'speilo) para que não laucem oulra impuras nas slJas
pequenas área~, pelo damuo, que lhes re ulla de . cmclhanlt~ de alino; 2° em provi
denciai' ao despejo da cidadl', de sone quc ~e evite a fazer-se ao ~ongo das praia"
dnnde não havendo sahirla 1)'la fraca acçiio da mal'é, em laes silios se ex halo o mais
pe lifero cheiro, que lodos cxperiml'lllão, e menos nos clil'€I'sos eslerquilinios, que a
mlsrria e indo!rncia continuamente fabricão. E-la dc ordem é rcmediavel por meios
dispendiosos, pois seria crucldad,~ e01pregar a força Sl'ln facililar o recurso. Já lem
sido Icmbrado o arbilri'i das barcas, quc reccbendo o~ despejos por ponle as mais
CXI n as, que po il'rl fór, na hora da vasanle. scjão conduzidas a reboqne alé fóra
da barra, onde por vall'ulas e dcsonerem: esle meio é dispendioso, pois requcr ao
m('nos a con'lrucção Jc dez barcas, e de cmbarcaçõ's [Tdra o reboque, concerlo , pa
gamentos de dez ncgros para o serviço de cada uma com ens guardiões: o pulJHco
podia concorrer pagando os pi opríelarios dos eclificio conforme a- braças da sua le 
tada: este pc:\o se sual'isaria com oulra COlJ1l11oditlal\e irnaginavel ; a aber: os negros
alugado para Oserviço elas barcas, nas horas vagas dil'igid,)s pl'los seus guardiõe ,
del'er- '-hião empl't'gar rln conduzir uma tina de despejo dc cada ca. a indi 'linclamcnle
no, di 'lriclo, ccrtrJ, por dislribuição: os pobres cl,', la sortc por Ulll pequeno augmenlo
do alngnel das casas, l'irião a de fruelar lima comn1Otlidadll que lhes cusla muito mais
na roda do anno; o mesmos negro poderião fazer o despejo qnotidiano da cadêa,
cujo cano devia scr cnlulhado: da mesma sorlc ii re, p('ilo los hospilaes. ão deve
esquccer a l'Iofonna e concrrlO da valia c cano, dc SOlle que deixcm de ser nm deplJsilO
inf 'rual de il1~lntll1(licia. L'clo fi uc pertence ao moral, ganhal'-sc-hia muilo em uma
p lícia exacla em conscrvar occnpados os illdi I"iduos de al11bo os sexos, acautelam\
que sc nao dCUIOn!1Il dentro da cidade numcrO'a familia, que gemem dclJaixo da
maior indignidade, apinhoacla em pequenas ca 'as, onde cornrm mal, dormem peior,
c 1'1', pirão pessimallll'ntc I'm lima i1lmosphera pouco meno. que sepnlchral, dan
do-se-Ihcs deslino, que os olJl'igas.e ao Irabalho campe.tre; alé as me mas lUulheres
ficarião de melhOl' fortuna, c a cidade mais de~carrcgada.

RESPOSTA, QUE D};U o DR. llImNAnDTNO A1'ITONIO GOMF.S, AO PROGRA~fMA

DA CAldAnA DeSTA ClDADE, QUE vr.y NO N. 1u
, PAG. 58.

tU Srgnndõ a 00 erl"aç;io de qnasi dOlls a111l0S, qne conlo dc re idencia no nio de
Janf'iro, Icnho por moleslias enclemicas desta cidaM, sarna, eri ipelas, l'mpigen ,
boubas. morphéa, elephanliasis, formigneiro, o bicho dos pés, edemas de perna, hy
dl'ocl!le, sarcocele, 10mbl'Ígas, ernias, lenchorréa, dysmnnrréa, hemol'l'hoidas, dis
prpsia, vario~ all'ctlos convulsÍI'os, h('pilliLes, e dilrel'Cnl<:s sones dc febrcs inlermil
tenles e remillenlcs.

üo se ob~el'\'a no llio d Janeiro, o lJue na Cosia da Ardca chamão carnciradas, isto
P, cerlas moleslias epide'micas, que ~I'assão I'egularmenle eUl cerlos lem pos do anno.
IDas as fcbres inlcrll1illellles e l'cmilLenlc , aliás cndemica., frrquenlcmenle se encon
lrão assús epidemicas, printipalll1cnle na I'Slação chuI'osa, ou de vcrão. Demais vê-se
aqui, como cm IOdas as parles do mundo, cpidcnlias csporadicas, on eXlraordinarias,
Lal roi a das bexiga podres do anuo passado, q\le foi [;11 ai a milhal'l's de crianças~
Tambem me persuado ljue as rcvoluções, ou alTccc;õcs paralrlica reinoo ás I'ezes aq~1

cpidemicamenle: no mesmo anilo passado, anles da epidemia bexigosa, houvCl'ao
muitas de, tas moh'slias. O que acahJ de referir, e da raridade com que aqui se en
conlrão doenças I'erdarieiralllcllle inflaJlll11alOria , crcio podcr asseverar elD geral, lJue
as moleslias, tanlo elldemicas, como epidemicas, desLa cidade, são doenças de alOllia,
e que por consequcncia se deve classificar níl ordem das suas causas ludo o que lende
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mada Junta de hygiene publica,encarregada do melhoramento das causas,

a enervar a constituição phl'sica dos h,rilitantes, e a produzir os miasmas, que hoje se
reconhecem por causas das febres intermillenles e remillenles, e em geral das epi
demica ,

2° Sl'guE-se daqui que o clima quente e lIumido deMa cidade, deve cOllsiderar- e
como lima das principac's ~ausas das mencionadas 1D0lestias: nada é mais capaz dn
enl'nal' a conslitllição humaua, e naúa farorece mais a putrefacção elas subo wncias
animaes e regl'la 'S, e em consequenr.ia a origem cios miasmas referidos.

3" Spgue- e mais que se devem ter por causas, ainda que mais remoias, as que fazem
a hUlllidade dn. clima, _

Logo devemos contar entl'e eUas; 1°, e principalmente a pouca eleva({ãO de 5 a H
palmos do pavimellto da cidaú,> solH!' o nivel das agnas (lo mar, i lo Ó bastava para
fazer o ar humido: em Ião ponca pr funclidade o calor do sol exlrahll da a~na, e faz
subir á lllmOsplll'ra. nmil grallde copia d(' vapore, como moslrão sobl'jamnnte as Oh
SE'rvaçõl's de PringZe nos Pai%eJ-nailXo,,, 2°, a planicie ela cidade: é lambem vi 'irel,
qne dpsla orte nã ha e:coanl ,011 e gOlO, para as agnas da chuva, e qne portanto tem
esta de seccar-se maiormente pela evaporação que CJo:hala Osol: 3°, a proximidade
dos morros mencionados na con 'ulia: estes dão esconnte ;i' agna da chuva para e
irem aCl;um~llar no plano da cidadcl: estes absorvem muila humidadr, ii qual pelo
tempo adiante calando-os, vem manifestar-se junlo á bnsC', tornan(lo Illlmidns mesmo
em tempo sel;CO as habilaçlÍes vi. inlus, corno manifc tamenle se vê na rua da Ajuda,
e casas proxima~ ao Caslr\lo; esle ultimo defrllde o acce '50 dos vcnto , que di. per a
rião os vapores, que eleva o sol, e l;onrorrerião muilO para seccar as agna ; 4°> o~

lugares da cidade, c suburbio apaulado' ou ala~adiços; estes são um manancial pe
rene de vaporcs, e, o que ainda é peior de mii1511las febl'ir; ros; 5°, o calor aosolulo,
ou o que moslra o lhermomclro no IUo de Janeiro, não é tão grande como parecC', pois
comlllumenle não passa muito de SOu no t!lermomelro de Farenheit nos grandps ca
lores do verão: é todavia maior do que se ob, cna cm outro paile.s de menos latitude:
e te exce~so de calor, ii d sagradavel scnsação, qnc procluz, e os sens llel'lliciosos ef
feitos, provém da estagnação do iiI'; cl esta é proclulida pelas duas series ele morros
pnrn\lelos e conliguos fi cidade, que ii pri vão rll'la sua posição ('m ~I'ande parte do
l'efrigerio e beueficas influC'ncias dos "entos, que aqui reinão qnotidianamcnlC': l' eis-aqui
novamente os morros sendo fi cansa das mnlestia' ela cidacle p r concorrer('m para o
calor do clima: destes p0rt1m o mai~ noti 1'0 é o do Gaste\lo, porque é o que obsta mais
a viração do mar, venlO o mais constante, o mais forte, e o mais sauJal' I i 6u, além
das r.ausas topographicas mencionadas, lia outras menos nOlaveis, mas não menos
pernido as.

Tars são; 1,., a iOlmundicia: esta não. ó é dal11llosa, cOrrompendo immcclialamr.nle
O ar, mas porque Sl'I'Ve de f rmenlo para apodrecer il1 as subswncias incorruptas.
Quanlo não é de leml)r esta cansa ('m um paiz qu nte e hnmido, senc.k> ella Ião e.'tensa ?
Quasi toda n praia desla cicladp da banda da bahi,l, é por falta de clÍcs exlr~l1lal11cnle

immuutla: uma semelhautr immunclicia é, segundo observa L'iltd, a cansa das (\o~uças

de muilOs dos paizes quenles: as I'lI<1S da Valia, E' Calll> são in~ralas aos passagl'iros
pelo "apor, que exIJalão, e as suas casa' dão UUla bem pouco grala l:abilação pl:Ja copia
de importunos mos'luito~, indicio cl'rto, ('gundo nota o me '1110 Li1ld, da c1elerioridade
do ar: consta-me qne ll'UIll anno, que se alimpárão os aquecluctos deslas ruas honl'e
após da aberllll'a uma l rrivC'1 epi/temia: ha Illuitos lugares na cidade de despejo pu
blico, que são outros lantos fócos ele vapOréS "rn fiws: taps são os principios das la
deiras do CnslClJo, da handa da àjuda, e da rua de S. José, jnnto ao arCOS da CariOCil
entre a rna da Ajuda, e a da Carioca, juuto a S. Francisco de Paula, e I'alla do camp~
da Lampado a, &c. Não se deve aqlli postcrgaf a iwmundicia dOll1c>tica originada ia
escravatura; lodos querem leI' muitos escral'os, e ás vezes cm lima bem pequena casa
onde mal cabe a familia do senhol'; há famílias de escra vos, que pol'1anto ,'ivclll alllon~
toa/los n'UID pequeno qUUl'lO ou loja: qual será o ar destes pequenos aposentos I'esp.i-
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que fazem desenvolver os mnles do pov o,e realmente tendo decorrido quasi

rado por muitas pessoas por nalllrcza, e condição immundas? 2°, as aguas e taguadas
c logal'l'~ alagadiços: hoje todo~ cOllcordão a froux , que estes. ão elll IOllo o mundo
o maoancial das fllhres iut 'rmitlr-ntes e remiltclltes. Ora, no Rio de Jaueiro, apezar
do muito '10' tiC tem melhorado o paiz, ainda uh, i lem no interior e suburbios, lIIuitos
lu 'ales desla nalUlcza, taes são o espaço, qnc fica enlrc 'Iatacavallos, Campo áa Lam
padoza, junto ao jogo da Bolla, maugal dc S. Uiogo. &c., &c. ; 3", o grande numero
de ca a~ abarracadas Oll tcrreas: nestas o ar é menos ventilado, mais hllmido, e mais
do ntio, como fazem ,·cr a Observações dc Pl'ingle nos Paizes-Baixos.

70 Uo que acabo de ponderar emana por COIl eqllCncia, que quanto mais elevado
foss , ou ~e [orna:se o pavimcnto da cidade, e dos cclificios, endo o mais o mesmo,
tanto mais SCCl:O c mais saudavcl seria o ai'. Não sl'ria bem facill'sle melLtoramenlo
ordenando a camara, 'lu lorlos os edificio' qne se reedifica em, 011 conslruissem de
novo, lives cm o pavimenlo dous ou tres palmos snperior ao da cidade, e que se de-o
moli sc pari de um e d' oulro morro?

8° Fóra as causas ponelei'adas, que modificando o ar cooperão para as doença do
Hin, cr 'iI' dÍl i ar lamueUl "Igllma' na me:ma dieta, e costumes de seu habitanles.
En n50 pos o deixar lambem de olhar como cau a remoIa de algumas das doença do
Hio,o nimill 1150 de cerlos aliml'nlo do pai7. que tornão inerte~ as primeiras via, en
chendo-as de muita sahurra mnccosa, lacS 50 as banana, o aipim, o carás, as dilIe
rentl's especies de batatas,as farinha d mandioca,o arroz,ruver as ortes de feijão,&c.
o mallt',eoch;l,lIoje Ião familiares aos do Hio de Janeiro,é Ião damno.o CO'110 o deveria
ser em U1ll Ilaiz ILnentc e hUlllidll uma iJ bida aqllo. a (' lepida: a carne secca e peixe
Sl'Cf:O pl'iueipal alillll'llorl , pr to:,cll'ixar1Idc concorrer para as molestias cutaueas,que
s50 lri\iap~ enlre pllt' 1\ 'IniCiação extrema, a '1m: se (Ião priucipalm nle as mulheres
de"la cld.lde, cI sl1mmam nle cOllllucenle para as sna, Illoleslias; o exercicio é depois
do alimento o principal esleio da sauele, e daqni vem que, tudo o mais igual os que
fazf'11I mai' exercicio üO U' que gnzão mais sal1de: mas nem a razão, nem o exemplo
lem .. ido ba 'I~nh's para. e determinarem a re i. IiI' 11 li 'onaeira inercia, que induz o
clima, (lue lem fortifieado o Ilabilo, e que é c I'ada pelo commodo da "ida, que lhes
gran~ei" o SUOI' dos e cral'os, t\ pro líluição, consequencia indin'ectivcl do ocio e da
l'ique?a adquirida sem lrabalho, c fUlllenlac[a pelo exemplo familiar do e. cra,'os, ql1e
qnasi não conhecem oUlra lei, qn!' os e:limulos da nalUreza, a pro liluição, digo, que
é m..ior no fira. il, que na Europa, uamnifica incomparavclmente mais a aude naquelle
paiz que nesle.

Os excI'SSOS, quI' l1a Ruropa mal mereceriüo este nome, enel'l'ão no Rio de
Jan('iro (Ie lima lórma mais peremploria : se a isto accrescenlar. que o mal venereo
é lrhialoH'nle o frllclO do commerdo allloro. o, e que no nio adquire frequentemente
um cural:lcr escropliuloso ou escorIJlltil:O, quanto não é de esperar desla causa liobre a
origem e múo exilO rias molestias elo paiz? Não deve lilmbem ser omilLido entre as
can.a rle d~hiliclad"', e I'm cousequencia das c[oenças d nio Ou o geral, e quotidiano
dos banhos lepiclo': que haverá mais 0PllO~lo á hygiene em UIII paiL, onde ha lanlas
causas de luugol', como lenlio InOslrudo,onrle a lrauspil'ação pf)r dfeilo da frouxidão
dos lUSOS exhalantl's é proflls I sohremaneira, c onde o calor iucila e procunl n'al{ua
fdu o S~II anlidolo? EII não protlllzirt'i em prova algllns facto pal'tiwlares oh ervados
ne ta ciclade: rem !lO o que hrsitarl'lI1 para os adios pescadore', que com o trabaiho
e o frio sc exiuwm da' doenças elo pniz ; e cilal'ei James Sjms, que exercia a medicina
n'lInl puiz alagadiço, olld as cri 'ipellas el'âo epidemica' lodos O aunos: nota e te
autor, que o banho frio era' um dos lIleios mais cfficazes de precarel' as reinciclencia
desta 1II0Jeslia.

llio de Janeiro, 2 de Janeiro de 17g9.

Ber1\ardtllo Ántonio GOlnes, medico da armada.
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treze annos depois da creação deste instituto, e ainda não vimos um só be-

Rl!:SPOUA, QUE AO PROGR,\tINA DA CAMARA ANNUNCIADO NO N, 1°, PAG. liS, DEU
O DR. ANTONIO JOAQUIM DE MEDEIROS.

Eu bem sei que as Illolestias nua respeilão a illude, ao sexo, e ao lugar da habitação;
para qualquer parte, que o bomem "A, ahi o hllo de cercar mil enfermidades até cncontrar
a morte.

Optima quref}ue dies miseris mortalibus revi
Prima fugit: mbeltnt morbi, t"istisque senecttls,
Et labo,', et dur~ mpit inclemenlia mortis.

VIRGILlO.

Porém niio é o me mo habitar uma cidade sujeita a enfermidade endemieas e a fre
quentes epidemicas, por causa da wa ituuçiío graphica, e mil con trucção dos ediflcio
que viver em ama eidalle hem organisada, \'entihldu dos ventos, e sem immundicia n~
interior. Os habitantes daquclla, além de vil'crem uma idaile menos avançada, são pela
maior parte \'aletudillarius, pelo contrn rio os moradores de ta ão mais sadios, e robustos,
e mais vividouros. As cidndes, que !lós temos no interior do paiz, conflrmiío estn minha
asserção. Em S. Paulo, em Mllrianua, e Vill,l Rica. encontra- e um maior numero de
velhos, que 00 Rio de Janeiro; e os filhos de serra acima .ão mais udios e robustos que
as Mcionaes desla terra.

Qual será pois a causa úe uma t.10 gran'le difTer.nça? Por ventura e la novidade de
pende das aguas, corno vulgarmente se pcn a? Ou é devida a oulrus cau a ~-t'ti

culares, e susceptiveis de remediar- e com o auxilio de uma mão pode a? Este pro
gralllmn é ju lamente o que faz o obje to de;ta rnemoria, P<II'a nllo confundir as idéas, e
proceder com ordem e clarcza, eu hirci re.;polldendo positivamente aos pontos da proposta
du camara, marcando com lIumero á margem pnra maior brevidade

1U As moleslias, que mais vul"'al'lneilte cosLumão acomecer uos habitantes do Rio de
Janeiro. e qU;} por isso se charn~o cndemica', são, a erisipell~s, ilS doenças de pelle, as
obstruções do ligado, em que, qUllsi sempre, intel'es-u o plumão. conhecida no paiz de
baixo do no'ne de tuberculo': e fioalmente as afTe'çõ 5 hemorrboidaes As erisipela , a
ninguern, nem mesmo aos rCl:em-nascido', como eu tenho ob:iervado, pau pão. Rarissimas
são as pessoas deslil cidade, que n~ sofl'râo ill'wllos eri:iipellalosos i e por isso os naluraes
do paiz já niío reputão e Iferrnic\1de a erisipella. Curiio-se com os seus remedia' domes
ticas sem o auxilio da. arte: 11111 vulgar se tem feito esta doença! ~fas a falta de methodo
cUI·ativo. e II pouca regularidaúe e dieta, que os enfermos tem nos seu insultos, deruo
or;gem u outra mole<tia. que "inda se faz rn;lis 5 nsivel aos que habitão este recinto da
cidade: falln das inchações das p mas e dos testiClllos. E' no Rio de Janeiro, que eu, nrro
sem grande ma""oa dos meus compatriotas, vim observar uté que ponto se pôde distenddr
o tecido cellular pela frouxid30 das partes.

Vê-se logo que a erisipella no pai7. é por todos os titulas temivel, lanto porque frequen
tes vezes termina pela ""a II grena, e morte, COIIIO <lU muitas ve7.es rapid:lI11ente tenh obser
vado, como porque, qua i sempre deixa deformidades nas partes afTcctndalO. As mole tias
de pelle hoje são tão vulgares no paiz, que, corn raziío podemos alrirmar, que ião endemicas.
A:i sllma', as empiugens, o escorbuto, e mesmo as elephantia is, raras vezes se deixão de
encontrai' uas casas de familiils do Rio de Janeiro; pl'Íncip"llllente as mulheres sõo mais
sujeitas ii afl'edar-se de enfermiú"des cutaneas e lia escorbulo.

Os tubcrculos do paiz roubão muita gente no Rio de Janeiro. Póde a el'erar-se que a
terçll parte tIo povo perece de tuberculos. Eu tenho observado lia minha pralicn, quo
quando entrão " reluzir symptOlllas de liquido extrava ado na eavidade do peito, os cn
fermos morrem, apeznr de se põrelll em pratica os mais heroicos medicamentos, que os
celebres praticos uponlilo 1I0S srus Aonaes de Medicina.

As af1' cções l1emorrhoidacs fazem um grande estrllgo entre os habitantc do Rio de Ja
neiro. Os extruordillarios symptomas. que cu encontrlll'a nos pratieo , quando estava na
universidade, sempre rne parel'êrôo fnbulosos, ernquanto mais de perto não os vim ob
serva r. .

Não sei, que in!luencia tem o UI', ou os a limentos sobre os va os hemorrhoidaes, IJI1I
ainda ai meninos elperirnentão o IIlal, que as hernorrhoidas causão na economia animal

2. AO certo não se podem determinH as moleslias, que Das diversa .staçõo, do anDO.
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neficio real, em proveito da saude publica. Oque é real, e que não sofire

nos dilferentes annos reinllo no paiz. Os grandes praticos do norte ficarião confundidos,
se viessem ao Rio de Janeiro, Nllo sómente cncontrarião invertidas as estações, c os morbos
estacionarias, como acharillo enfermidades extravagantes. Se eu nfio me visse obrigado
a limitar o meu discurso iÍs perguntas, que o senado pede, era boa occasino para eu traç:tr
uma larga memoria sobre as diversas enfermidades, e g seu metbodo curativo, que durante
o meu exercicio medico tenho observndo nesta capitania. 'Este trabalho ficará, para
quaodo cu tiver mni pratica e mais commodidade. Agora, Dão devendo aberrar do meu
objecto, direi sómente, que 110 ootomno, e verão, reinão as febres biliosas, as dysenterias,
e as bexigas, No inverno e primavera as defluxões, as febres catharraes, as hemoplizes,
os rheUll1atismos, e os estupores. Nas crianças appnreceu o anno passado a caco!uxe, ou
tosse convu\siva, pela primeira fez, dcsconhecida até agora noDrasil.

3" A principal causa dns mo\cstias endemic.1s, e dos máos successos das epidemicas,
sem duvida provém da infiuencia do clima sobre os nossos corpos. Hyppocrates, nos seus
aphorismo', secção 3", já conheceu isto mesmo, quando nos patentêa as diversas e gravis
simas enfermidade, que nascem das difTerentes combinnções da atmosphera. O Rio de
Janeiro, uma rias mais bellas cidades da America Portllgueza, e ainda de Portugal, tanto
pela sua populaçãO, como pelo cltraordinario commercio e riqueza, que maneja, se faz
inhabiLllvel pelo pestifero ar, que respira o mi erave! povo, humido, e quente. Ainda
em os mcze de inverno, nunca o ar é frio e secco, nntcs sempre humido. Os antigos lem
brárllo-se de dizer que as molestias endemicas do Rio de Janeiro erão d.evidas á agua, que
se bebe, o que é flllso, pelas posteriores experiencias, que no tempo do vice-rei Vaicon
cei los, se /.Jzerão debaixo da direcção do mais habeis philosophos e medicos.

, Quaei serlio pois as cau as da humidade e da depravação do ar? São muitas, e as prin
clpaes I'em annunciadllS neste lIIesmo programma, ao qual eu me refiro; 10, a sumIDa
bnjxeza do pavimento ,lu cidade relativamente ii superficie do mar. que a cerca pelos tres
lados de Lest- uelte, Nordeste, e or-Norde te; 20

, a pouca expedição, que telD as a"uas
da chuva extraordinarias no stio, e enxugadas entllo ii força do excessivo calor do"sol,
mas em Dluitas panes da cidade estagnadas, principalmente desde uma rua, cbamada a
Valln, par1l o Campo de Santa Anna ; 30 , fin1llmente, a pouca circulaçllO do ilr pelos edi
ficios e ruai da cidade muito estreitas re!lItivamente ao grande comprimento, que tem do
Ular para o campo, onde terrninão: são as mais atteodiveis causas da humidade e de
pravllçfio do ar.

4u Pelas cxperiencias phJsiças sabemo, que, quando não ha circulação e expedição no
ai', de maneira, que este nllo se renove por meio do ingresso de outro ar mais puro, e
l1?ellOI phlogisticndo, ha de hnver cnlor. Logo o embaraço, que fazem á entrada do quo
tidianos ventos màritilllos ou terraes, que soprão da parte do Nordeste, Norte, e Noroeste
os seii morros, qne correm de S. lJento até S, Dio!.'(o, na direcção de Lest·Norde te e iÍ do~
ve pertinos, ou virações, mail; fortes que os primeiros, con,tantes da parte do Su~ste Sul
e udoeste, os morros do Castello, S. Antonio, e Fernando Dias parallelos aos prim~iro;
de sorte, que fica a cidade epultada entre mOI\tes, e ao abrigo dos ventos, juntamente co~
a direcçiio das ruas, que além de serem muito eslreitns e compridas, o sol penetra os edi
fic' de manhã, e á tarde, fuzem a cidade pouco arejadu dos velltol, abafadiça endemica
epidernica, e illcapaz de se poder viver nella. E tá em problema, qual das cidades é mni~
doentia, se o Rio de .lancÍI' ,ou A.ngola. ~I uilos, que viverão nesta sempre adios vierão
aenhiu' os seus dias misel'llvelmente no Rio de Janeiro, cheios de mil enfermidade's chro
ni 'as. A estas urgentissimus causns aindn accresce; 10, a immundicia, que sc encontra no
interior dll cidade; 20 , as aguas estagnadas, que apodrecendo pelo grande c.110r exha1no
os mais pestiferos vapores. Sómente os enuvio , que dimanão das aguas enxareadas que
perennclllente elistem dentro du cidade, o vapores, que lanção as immundicias a~on
toadas nos largos e praças, e o grande fedor, que vem de uma grande vnlla que e abrio
pura dor escoante ás uguas, mas que serve para despejo dos moradores ci;cumvisinhos
baslarião para fuzer o Rio de Janeil'o endemico, quanto mais concorrendo outra causa m"i~
poderosu, que as primeira,' O nr humido e quente., que combinando-se com emuvios das
immuntlicias fic:l mais alLerado, mais corrupto, mais degenerado, e mais capaz de produzir
enfermidades.

Os frades procurão sitios mais elevados p8ra fundar os seus conventos. Os Jesuíta no
morro mais arejado, e mais prejudicial á cidude, denominado o morro do Castello ahi
zerão a sua habitação. Os frades de Santo A.ntonio siluárào-se em outro monte, que'OllO
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contestaçiío, é que a nação tem despendido dous mil e seiscentos contos
co m uma corporação sem vida.

é merros nocivo, que o primeiro. Os monges Benedictino fundárJo o seu mosteiro obre
ou~ro morro parallelo ao do Caste1l0, que não é tiio projudiciulll cidade. como os dous pri
melro~. O_s Carmelitas, Dilo sei porque destino, fillllnlo em um lugar plano e mai ao abrigo
das vlr~çoes, Entretanto Dilo se esqnecêrão do sitio mais bel lo, que tem a cidade para
conltrulre~ o sou convento, Ficão em um grande largo junto ao palacio. Por i>so na
quella sociedade de homens uüo se observáo taotas enfermidades chrooica., e vÍlelll uma
idnde mais dilatada,

5·_ As causas moraes e dietecicas infiuem assás para as molestias do paiz. Os antigos nf
firmao, que as phtysica , hoje tão frequentes no Rio de Janeiro, rari simas I'ezes e obser
VDvão, ~ssim COIUO aS doenças de pelle, 01"1, se nós cavarmos mais 00 fundo a origem deslas
enfermidades, acharemos, que qua i todas são complicaua com o vicio veneroo. A opu
lencia. desta respeitavel cidade fez illtroduzil' o luxo, e o IUIO a depravação dos costnmes, de
maneira, que dentro da cidade, não faltão casas publicas, onde a mocidade vai estragar a
sua saude, e corromper os co tumes de ullla boa educação, coolrahindo novas enfermi
dades, e dando causas para outras tantas.

Accre ce a vida sedenta ria e debochada dos habitantes do paiz: as ll1ulhues vivem en
carceradas dentro em rasa, e lião fazem o minimo elercicio (1). Os h m 'II', ainda os
europeus, ficão pre"'uiço os, assim que sa e'tabelecem nesta terra. Bem se ve logo, que o
vicio celtico, os continuados deboches de comidas e bebida', a que são muito entr gue os
ha,bilalltes do paiz, e a vida frouxa sem algum exercicio. juntamente eom as outras causas
aCima ponderadas, por certo hãO de causal' tuntas enf','I',lJiuades chronicas, que reiullo
nesta cidade.

6· Sobre os meios de obst8r a estas causas. Urna das moleslias endemicas. que quando
reina no paiz, rouba <lO E tudo milhares de habitant s. m duvida ii das b ilPS. Quu i
sempre sc communica pelo coutagio dos escravos recenHrazidos da Arrica. O anuo passado
foi o virus varioloso t50 pestifero, que, apezar das mais abias vigilancias dos gralldes
medicos, qne temos nesta terra, c Inanej,ld O eu tratamento, segundo pre crevem os
maiores praticos nas epitlemius de bexigas, morrêrilo, falendo () ealculll lIluito faloravel,
dous ter~os dos enfermos I'ilri 110 'os. E quanto não perdeu o Estado, nãJ sómontc com II
diminuição da população. como da agricultura'? .. 11' pu \'iI lamentar a fadiga de um pobre
Javl'Ddor, que II cnsta de eu suor ajunta ulua avultad,( somrua de dinheiro, com que
çompra um eSl'ravo para o ajudar, e passauos dias o yê expirai' de hcxigs , por dólo e ma
licia do vendedor, quo o cn"'anou, dizen,lo, quaudo o ajustou, que jil as tivera em pequeno
na sua terra. Um hospital de Jn culação o"tllbelecido com o lIlesmo regulamento, que o de
Lisboa, que, além das pessoas inoculauas. flJssem tambem os escravos obrigados com pena
de serem confiscafios, para ii fazenda real os que dolosamellte fo 'cm vendidos antes da
inoculação, seria o meio mais seguro de e poupar ao Estado talltos milhares de habitantes,
que morrem de b.ligas. Quanto ils molestia,; endemicas, sómente a mão podel'osa da nOllsa
augusta soberana, poderia de uma vez arrancar as principaes aU5*5 d~s enfermidades
endemic<l do Rio de Janeiro. O calor e humidade da atmosphera ; 1u , ordenando. que
se arrazasse o morro do Ca 'tello, e o de Santo Ãntoniq, fit'<ludo por muita equidade só'
mente intacto o lugar do COfl\·ento. Por este meio se entulharião os charcos, e lugarel
bailaS, que ficão d<l rua da Valia, para o Campo de S. Domingos. e o <II' cil'clJlsria mais
facilmeote pelo interior da cidade, "ao havendo mais aquel1e dous obstacu\o , dando aos
habitantes mais bella viração, para equilibrar o exce sivo calor, que faz nos mezes de
e tio. Bem vejo, que se laoçavlI por terra o hosllitolmilitar, e alguns outros edificios in
significantes; porém S. ~Ingeslado podia supprir esta falta, servinc1o-,e para aceommodllr
II sua tropa de um soberbo hospital, qne a vaidade dos Irmãos confrades de Santo Antonio
fez levantar para estar vasio e sem doeutes. Tall'C7. a nos a imperante ficasse mni bem
servida por ficar este hospital mai no abrigo dos vootos e mais perto da agna e do

(l) Devemos dizer em abono da verdade, que grande parte ela ClInsa.l,luoto physica ,eomo
moraes, que este, e os outros llIeclicos tem apoot.ado, como ori!!:em das doenças do Rio de Ja
neiro, s tem desvanecido depois que e ta cidade tem a hool'a de ser li cõl'tcdo nosso angustu
soberano, e com muita specialidade a cau as moraes; e se temos iá erido neste periodico
estes tres pareceres, tem sido para moslrar o acerto das providencias, que e tem dado., e
fomenlar a esperança de que elJas consigão emendar os erro de u~a situação morbifica.

UD.lCrOR.
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A. hommopathia DO Bra811.

o DR. BENTO MURE, E JOÃO VICENTE r,lARTlNS.

o Dr. Bento Mure de volta, ao Rio de Janeiro, da provincia de Santa
Catharina para onde foi ,em virtude do decreto da assembléa geral de 11 de
Dezembro de 1841, em Fevereiro de 1842, funuar nas margens do ri o
Sahy, uma colonia que devia applicar-sE:l a industria fabril, a qual depois
converteu-se em eolonia agricola, comprehendeu introduzir o systema
medico bomooopathico, (ructo das experiencias, e do genio de Hahnema nn
e para o que fundou em 181>3 um consultaria gratuito para a pobreza, na
rua de S. José n. 59,

O Dr, Bento Iure, bem que fosse um medico de grandes recursos,
comtudo,não era para as polemicas<.la imprensa periodica,e principalmen te
em lingua portugueza,na qual não era versado, Para levar a eITelto o seu
pensamento, congregou-se a alguns medicus, e fundou no dia 10 de De
lembro de 18'~3 uma associação scientifica,com a denominação de Insti
tuto Homooopathico do Brasil, ficando elte proclamado por unanimidade

atougue ; 2°, mandaudo, que.e intime ao povo, por parle do senado, que ninguem para
o fuluro construa casas, sem que o engenheiro, que ôl carnara tiver convidado, tenha exa
minado o risco, e regulado a ôlllurn do pavimento; 30, que se cOllsinta huver no interior
da cidade mais prnças espaçosas, para que o ar mais facilmente se torne dephlogisticado,
c ventile pelas ruas i e que estas ii proportão ejilo mais largas.

li' preciso que da pal'te dos almotaeeis haja uma grande vigilancia, para que dentro
da cidade ullo consintllo immundicias, principalmente nas praças publicas, e nos lugares,
que ainda se ach!o devoluto, sem casa', onde os moradores visinhos fazem a diaria lim
peza: ISo, é da primeira necessidade, que se dêm as ultimas providencias, para se eccar,
niio s6mente as aguas da chuva, que se achfio reprez;:das denlro da cidade, e sem expedição
para o mar, como as a"'uas estagnadus pelas grandes marés nos arrabaldes da cidade
Porqu' nto, n30 s6mente resultaria ao povo a de truiçilo de urna causa conslante e poderosa
rlas enfermidades do puiz, como diz o grande Cullen a respeito dos lugares pantanosos.
fermento de febrcs podres e inlermitlenles; senão que aproveitaria mais esse terreno in
culto e -em valia, quer para as casas, quer para a lavoura: o povo vai crescendo comide
ravell1lGllte, e entretanlu nllo tem a cidade lugar pa rn onde se estenda, que não seja pan
tanoso, Um particular nüo póde com as despezas de uma propriedade de casas levatüadas
nestes si tios pelo grande alerro, que precisa fazer, o que n30 aconteceria, se o publico,
cujas forças são demasiadamente superiores ás dos p1rticulare', tives e de anlemllo foito
enxuaar e aterrar lodos estes lugares; Go, é da primeira importancia, que o senado desta
eidale t~llua o maior cuidado sobre o gado que se mata, TI' irnpos ivel. que multiplicados
anirnaes prezos dentro de um pequeno curral, expostos ao grande calor do sol, privados
inteiramente de comer e beber por espaço de sele dias, que no fim deste tempo nüo estejilo
quasi darnnudos. \'01' isso os habilantes rogem á cume, que não p6de deixur de ser nocil'a
á aude pelas razões acima expendidas: procurão remediar este mal, alimentando- e do
peixe q'ue ainda é mais pr~judicial. não sómenle pelo excessivo uso, que fazem deli c, como
pOl:q~e em geral, a comida do peixe predispõe aos que usão deHe. pura serem atacados de
enfermidade cutaneas e do e.•corhuto, segundo a opiniiio dos melhores pl'aUcos. Um pasto
de tinado para o gado, quI' se houves e de ma,lar aquelle mez, donde viessem diariamenle
para o curral do açougue as caheças, que servissem para o consumo do povo. era a melhor
providencia, que a camara podia dar, p1ra haver boa vacca no Rio deJaneiro, e talvez
para livrar aos habilanles de algumas febres, qne se gerilo da carne infeccionada, que se
eom ra nos açouaues publicos da cidade. A em preza parecerá ardua e difficullosa, porém
nadié impossiv,el aos IlOr~ens, principalmente, q~ando sllo conduzidos por conselho sabia
'0 prudente. RlO de Janlllro, ade Dezembro de 1198. ')



-U8 -

de sentimentos o presidente perpetuo do referido instituto, o qual recebeu
estatutos para regular os seus trabalhos.

Em seguida ao apparecimento do novo systema de curar as enfermidades,
principiarão os medicas da escola oflicial a gerrearem-no tão desabri
damente a se darem em espetaculo, já pela imprensa, e já por meio de
fabulas ridiculas, improprias de homens profissionaes. Crentes nas dou-
riuas de Rahnemann, o Dr. Gama Castro, entendeu combater os adver

sarios da hommopatbia, e em uma serie de eloquentes artigos, demunstrou
lucidamente as vantagens della sobre a medicina orficia!. Sendo o DI'.
Gama Castro um dos colloboradores do Jomal do Comme1'cio, teve por
conveniencias da cmpreza daquelJe periodico, de se retirar para a Europa
e dalli corresponder-se com a folha, deixando por isso de continuar a
oppôr-se a guerra desabrida, que os medicos officiaes estavão fazendu as
novas doutrinas não conhecidas por elles.

Á ausencia de um lidador de tanta força,era uma verdadeira calamidade
para a propaganda homL8opathica, e o Dr. lur~ desde o fil~ da fundação
do instituto,já se tendo associado com João Vicente MartInS, entendeu
este tumar praça no campo dos combales, e sustentar a duutrina com todas
as forças e verdadeira dedicação.

Era João Vicente Martins, natural de Lisboa, de espirito esclarecido,
caracler nobre, coração bemfasejo, e ambicioso de gloria. Não sendo
conbecido o novo lidador, foi aggredido violentamente pelos contrarios
porém João Vicente Martins, dvtado de um talento espantoso resistindo:
com uma constancia admiravel, a todas as aagres ões cios seus contrario
pôde triumphar delles sempre com van tageos.

Para mais perpetuidade da hommopathia 00 Brasil, o Dr. Bento Mure e
João Vicente Martins entenderão creal' uma escola onde se ensinasse;n
além de oulras a materia medica, a therapcutica, e os principios philo
sophieos da medicina bommopathica,e obtendo permissão do governo em
18[~6.

Vendo os mec1,icos que os bommopalhns ganhavão terreno, e que já não
hávião meios de embaraçar os pragres da nova duutrina, a ücadcmia
de medicina representou ao governo contra os novos institutos, com o fim
de obstar a prupilgação da bommopathía,e o ministro do imperio. COIl
selheiro Joaq uim Marcellin? ~e Brito,respo~uendo .ás d~vidas,em portaria
de 7 de Julho tle 18q.6,I]eCldlo que 05 medicas e cIrurgiões brasileiros ou
formados em /lCl1demias estrangeiras que tivessem legalisado os seus di
plomas no.s facllluad.es do nras~l, estavão nos. seus direitos seguir o sys
tema mediCO que qUlze sem; nao se pCl'I ettlOuo o exercicio pratico ao
que nãa estive sem nas condições ua lei:

Os medicas recorrerãu para os domínios das intrigas, aleÍ\'es, e admira
que no meio de tudo issu,combalião au que ignoravão. Em uma occasiiio
estando um medico a dizer contra o systcmü hommopllthico quanla cous~
lhe veio a boca, foi interpellado por um homem ele illu tração,quc enjoado
do modo porque um medICO fallava contra uma doutrina,e contra os seus
collegas que o havião adoptauo,pergunlou-Ihe se eUe j á havia lido ludo u
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ula umas obrtls que se .1IllYião eseri plO sobre o srlemn homCüO 11/ [ llC' , e
qUllndo osporllva v -r cilada os au~orcs,e combalida a douLíina, Sil'-SO COI

11m lisparale dizendo, ql),C era liío illimigo da bo nreopalbin que lIem IlJe
uava a hon\'i) de encarar para os livros, O pruuenle e illustrado ioler
pollador, á i ta de uma resposta ti\o 'oncludeole, is!?e ao medico, que
elle tioha razão em ludo o que dizia, e que em presença de sua resposla
oevia ser como de facto ora inimigo,do que não coobe,cia,

Já não 111\\Olldo receios da qJleda, da homrnopalbia oa capital 00 iro'"
porio, lanto pela presença doDr. Dento 1ure, como, relas resulta<;1os felizes
que de dia rOl uia oblillha a doulriui,I. guerçeautl, entendeu Joiio 'icenta
M.arlins \1' a ll(lhia, e lá faze-la, conhecida,p pplüri andO'll, °defeilo che
gando alli, se fez annunciar, e o seu bJ'ílrlo foi CQ.lD,O Q rugido tl,o leão
110 silencio da fior sla, quo poz cm movimento tudo. ÇJqe dOJ'n}ia. O corp(}
l\lQdico U.lltO-Se para °e.magar, porém o c forçadq Jidnd,or arocslrndo á~
luta da imprenso, com o vigor que lhe erl\ cool ecido, fez recQar os ~eu5

conlrarios, e COl\segl,üO plantar a hommopülb~ÇI"e vulgüpjs[\l-a. Enlào cra
mo \ló.S o redactor ('m chefe do. Çorrei() llfeHll,11til qa1}allia" e albeio ªs
4ue~tões medicas, lÍllhanlOs oulra missão mórmepte, o e~J~do assustador
em que se IlCbal'(1 e(ll 1 48 a pt;Ovillci{\ de Perf,lambuGo: tinbnmos que
combnlC'l' doulrino S\lst(\~ltadas elo mais elo ue c c c~iplor que
po.ssuia a impren u1>(liljana,o illu {e omingos ~eclcsC~br{IJ,redaclor do
poriodicQ Cil~ctt1'ú,ql1o Como qrgão das doutri n(lS repuhlic~n(ls,~ij ,Lenll\Y~

vigorosamenle o movimento revolucionaria de Pernambuco.
Por uma casualidllde, c lando nós em commum, por occasião de um

exame na filculdade de medicina com o direclor e lentes,appareceu o p~.

riodico Alercantil,r'/)m uma virulenta aggressão a faculdade, nesta occasião
se nos pedia que tomassemos a defeza das doulrinas de Hypocrates, e
defeilo, demos começo ás polemicas porém, de um modo digno, e cerlos
de que a medicina é uma sciencia de fAclos, exigindo-os do humanitario
João Vicenle Martins, tivemos que ceder cm face da verdade. A nossa
convicção foi mal recebida pelos medicos,e tivemos que lu'ar, por mais àe'
d llS 11000S, niio se passaodo um dia se quer, que não mosLrassemos um
novo lriumpbo da bommopaLbia.

Entregue a propaganda aos nossos cuid"dos,retirou·se para a capital do
imporio João Vicente Martins. já por não ser necessDrio na Babia, e já por
quo o Dr. Bento Mure eslava resolvido, por desgostos pessoaes, de s re
tirar do .l3rasil.

A homceopalbia estando em progressos, e sendo difficil, uma derrota
peI corporação medica, convinho guerrea-Ia,em nome da lei, e para o qu
imaginarão a creação da junta central de hygiene publica, com um m 115

truoso regulamento, como são todos os que sahem do governo, para e
não acabar com a homrnopalhia,ao menos enfraquece-Ia,porque nó- dou
tores em medicina, oslámos no nosso direito, seguirmos o systemn qu
mui bem quizermos, tivemos pelo Jonlal do Comme1'cio de sa época,
do provar com Dutoridades,e com as leis estrangeiras,os absurdos de ario&
artigos da lei de b giene.

57
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Não sendo o illusll'ado João Vicente Martins formado em medicina,
os medicos, pela valentia e ?,raça, com que combatião aos adversarios
das novas doutrinas, fazendo-lhe maiores perseguições,já por esla caUSíl,e
já por se não ter naturalisado cidadão brasileiro, foi-nos buscar a Babia,
como medico e brasileiro, para conservámos a propaganua, não em um
periodico sómente, porém em todos os jornaes diarios.

A ausencia do Dr. Bento Mure como presidenle perpetuo, Linha cei
xado a cadeira vaga,e o instituto, por acclamação,nos nomeou em sessão de
26 de Outubro de 1851,seu presidente perpetuo e efTecLivo,apczal' dos es
forços da medicina oflicial, contra a homooopathia, nada pôde conseguir,
porque sendo elIa uma verdade demonstrttda pela experiencia, tiverão os
medicos de ceder em presença da argumentação irresistivel dos factos.
Não sendo necessaria a sua presença no Rio de Janeiro, e mesmo para
acalmar a sanha dos seus adversarios, João Vicente !\tartins, foi viajar a
Europa', e em sua volta, continuando com a propaganda, teve de esperi
mental' desgostos acerbos do lho amarguraI em os ultimos mezes da sua
existencia terrestre,pela torpeza de um inimigo desleal,o qual acobertado
com a mascara do pseudo galenista, cuspio-lhe na face 110lll'ada,0 veneno

a maledicencia, trazendo mesmo a luz da publicidade e de mistura
com o cheiro nauseAnte dAS drogas da velha medicina, os factos da vida
intima, que a ninguem pertence; e estámos convencidos, que este ul
timo acontecimento, muito concorreu para João Vicente Martins deixun
a~m. - - -

1M.
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O prineipe regente chegn no paço d 'Ajudn em 2!J de Setembro. . ; • . • •
O principe regeute de accordo com seu conselho de Estudo, resolveu mantlnr para

o Bra. i!. seu filho primogcnilo o principe da Deira D. Pedro deAlcantara l:om
o titulo de COlldesUll'el. • . • . . • . . • • • • . • • . • •

l'roc!amação aos hahil..'llltes do Drasil, annuncinndo a vinda do principe da Deira
pa ra o Rio de Janeiro. . • . . • . . . . • • . . . • . o •

Incidentes que houv.crão para impedir a viagem do principe da Deil'a c Condes
laveI do Ilrnsil. • . . . . . • . • . . • . . • • . • . . .

ltntrão no Tejo duas náos russianas, e ao mesmo tempo o conde de Esa, ministro
portuguez na Hespanha, sem ser esperado. • . . • • . . . • . •

Incidente burlesco, que se deu por occnsillo da purtida da cOrte portugucza para
o Brasil. . • •. .,. • • • • • . . .

O principe regente dã parte iI!'oIla mUi a rainha D. Maria I, da viagem do príncipe
D. Potlro, e das duas ínfantns, para o Brasil. • • • . • • • • . •

A família real portugueza sahc rleLisboa no din29 de NOI'Cmbro de 1807, e chega
a 22 de Janei 1'0 de 1808 ii cidade da Ballia. • • o • • • • • • • •

Episodios na viagem de Lisboa para o Brasil. . . . . . o • • • •

O principe regentec!legll n BlIhia.de Todos os Sanlos, e desembarca oa cidade de
S. Salvador, no dla.22 de Jaoell'o de 1808. . . . . . . . . . . •

Os portos do Jlrasil sãu abertos, ás nações maritinl1ls, pela carta regia de 28 ue Ja-
neiro de 1808. • • . . . .. ...• . .

Porlo da familia relll que se h~l'ia dispersado com o temporal do dia 11 de De-
zembro de 1801, chega ao Rio de Jlllleiro no dia 1'7 de Janei'o de 1808. • •

O Irincipe regente chega ao llio de Janeiro no tlia 7 de lI1urço de 1808.
F~ Ins que e fizerão pela chegada da familia real ao Rio de Juneiro. o

S. ~1. a rainha, que liuha ficado a bordo, desembarcou no dia·10 de l\1arço de
180S. o • •• • o • •
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o prín ipe regente lia noit llo dia 10 l!~ Março de 1~08 muuou o minislerio
Arllujo, precedem-se com algumas rellexoes sobre motIvos dcsla lTIudança . •

S. Alleza provê as necessidades das pes,oas que o acornpanhul'1io, e agracea a
todos que o crl'ÍI'ao.

'Fe,a", que se seguil'uo •
Dablt ICão rcal. • . • • • • • • , , • • ., ",.
'VetülllPs que etperimenlarilO o habitantt' llo Rio deJaneiro com a lransrerencia

da cOrte portllgu za para esl cidade . • • • • -,' • " : • • •
S. Alleza Real e cOlllprimenllldo pelos "ovel'nudores de vorlUs ca pllanlUS e pelos

bispos e cllbiúos,cnl SUIIS depufaçõ~s. Renovl~çno da ~rdelll_da Turre e Espada,
Valor, Leald:ldl', e MunlD. precedIda dcvUl'las conslderó çocs. . . • . ,

S. A. Reld, o príncipe regenle, pelo manifesto do 1° de Maio de 1808 declara a
guerra á (i'i·uuca. . . . . . . . . .

O princire regente rOflleçll li erCllr e InhelecimelLto. . , , •
Crrnrilu tlu lu"ar de inlcnúcnte geral de policia, no Rio de Janeiro, para repr ssão

do.' crimes, . . . • • . • . . . . . • • . • •• "
O tríhuuIII dll relnção do l\io de Janeiro foi elevado a eathego. J. de casa de up-

plicaçiio.. • • :.
A lypographill nu Dra ii. • • , • . • . , . • , • • • , •
O primciro reúaetor que tcve a (Jriflleira gazeta 00 Dra ii foi. t,.1 Tiburcio Josti da

Rocha. . • • • , . • .• ..,.. ••• •
Jornnes que se tcm publicado 00 Brasil desde o dia 10 de Se. mbro de 1 0811tti

20 de Outubro de 1862. • . • • • . • • • • • • • . • •
R Inção do Jomae que tem bayido no Drasil de ae 1808 atti ,862, , ..
Lithograpbia no Dra iI.. • . • • .., ••. .
:rara lIugm ninI' n renda do F._lóIuO. Illondou- 1'01' Lributos obr. o lnbaco, e

sobre QS predios urbaoos de lodos O' 11Ióare. . • • . , . • • . • •
E' nO/lleado o infaute ue Hespauba O, Pedro Carlos,ahniraute-gepcral da marinha

ilortuguezl.l, • • • I • • • • • • • • • • • • • • •

O Conlrnercio é favorecido pelo principe regente, bem comp a nlU.rillulI merClInLiI.
P,'ovideucins pnra o cuJlo Divino.. ..,. ••"'. • • . .
(:rin-se o cril rio rcgio, o conselho ua l'azendn,e o lribunal dll junta do COlllll1ercio.
O nllncio apo.tolil'o, monsenhor Caleppi.acrcditado na corte ue LislJoll,chegll 110

Rio d(l'.lólneiro no dia 8 de Setembro de1808. • . • • '.~'" .•.
Chegão noticias agradll\'eis ne Portugnl, e uu Rio de Jnneiro se llJlre U/lla sub.-

cripçóio vo,luntarin enl favor dos portuguezcs da Europa. . . •
Carta dlls negociantes desta praça aS. A. Real.
Cria-se o buuco uo IJrasil. • • • • , • .
O codi~o do c .umorcio e o seo tribunal . '" .•.•
A Ordem, da Torre e Espada ti IIccrcscentnda, sendo o principe regente o grlio-

mestre dei Ia. . • • • . • . • • • , . • • . . • • • •
Origem da povoaç;io, e fUlJclllÇiio dn cidllde de S. Sebasli1io do Rio de Janeiro e de

suns rnas, IIté o alUIO de 18li2,-\YillcgniguOI/ velllao Rio de Jan iro el1l 15;>iS.
Volta \Villegaiguon no lI.eSI/IO armo de1555 uo Rio de Janeiro • • • • .
A cO~te c!e Portugal Illandou botai' para róra do Rio de JIIlJeiro os frll."ezes pela

111'1 111e, ra vez. , . . , • • • . • . . . • • • . r. . , .
Os FI:ancozes tornüo no Rio ueJanciro qUIlLro IlIlnos depois da derrot<i de \YJllc-

gll~1I0Il. . I • • • • • • • • • • • • • • • • I •

nclrhior de,Azcredo (: eUl'lIrreglldo de ir ao J~spirito-Salltu cm lJuscll e gCII!C e
enlbllrcbçoes, • • • ., .,

Carll'tel' distinrto de Dclcbior de Azeredo. . • • • '.' . • .• • ,
l'arte E tacio de S~ de . Vicente, l:heg,1 no Rio de Jau"iro e fUlld, a prillloira loe

\'Oóll;ão I"lrtuguezo (chauHuJa Villll Velha) entre o PãO de Assucar e o morro
I)lIde ostá ii fUrlnlel.a de S. JOãO. • • . . • . , • • • . , . •

Os FrallC,ClcS e Ta/lloyos acculllllleLteJI uos Purtu"uel.Us. e dão começo Ú gucrrll
cnca 1'lIlrada. • . . • . . • . . • . • . • • . .

Estllcio dc Sá ullluda Bell'hior de Azeredo explor,lr a Ballia, paru salJel' ;,oticia;
• dos TalJlo)'os e Fl'uucezcs,
Trava-se urlla peleja 1I,1\'ul em que sBo os TUlllllY03 c~llJllctam~lItc' d~rl'o'
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f)~ Tnilios Tamoyos al'dendo cm I'itlgança,a ccommcUem depois aos Por(u"'uezes e
~<tacio de Sá os soccorrc: • • • • • • • • • • . • • ~ • •

'10 ele ii Dão eslá mais por delongas, I'ai aLacar os FraDcezes, derrota-o
IUnda ersehuir os Tamoyos e deslruil-os. • • • • • . . • '

,<Icio de Sá, IHio achando npropriado o local enLre o Pão de Assucar, e o morro
ti, • Joilo para a continuação da edificaçnodci a dade, emprehendeu lrausfc
rl!-a para o Indo opposLo. • • • • • . • • • • • • • • • •

E Ulcio de Sá enLrega as dlal'es da nova cidade do Rio de Janeiro ao alcaide- Ól'
com louns as rorlllalidaues. • • • . . • • . • • • • . • • •

E Lndo de _á continuou a prf0l'er o omcío civis e eriminaes. . • • • • •
JUendo c!.ll Sá. gOl'emador gét.nl do Eswdo, I'em da Dauia em soccorro do Rio de

Janeiro, e trnz cm sua companhia o bispo D. Pedro l.eilão. • • • . • •
Os re tos morlues de ESUlcio de ii ao lrasludados pa ra a nOl'a igreja. • . •
lIIendo de ~j Ilro egue na edificuçao da cidade tle S. Seba liuo,orgallÍ>.1 os lribu

nae;;, nomeia os seus empregados, I'ui a S. Vicenle, e valIa para a cidade da
llnhill a c nlinuar no lI'lJverno tio Estado. • • • • • • • • . • •

Mendo d~ fi premeia o. servil;OS dos que mililarão na guerra, e conlribuirüo
llaTa o InCI'(I\;enlo da 'dade. • • • . •• •.•••••

lI1endo de Sá querend 4irur- e pam a Duhia, conv CJmara e o povo para
nOlllear governador pra o Rio de Janeiro, e a stol a é feila em Sah'ador
t:OI'l'M de a. . . ,. ' . .. .

l\lendo de Sá deixamlO p"nova cidade em (lllt, e progredindo em sba edificação,
purtio para a nnhi~. I . . . . • . • • • . . . . .

• al:vndor Corréa de á I'r'osegue no augmenlo do Rio d Janeiro. •
Orig m da es~raTid30 dos Indios. . . • .

undarüo da igreja e coltegib do ;JCroilaS-DO
O .enado da call1ara do Rio de Janeiro depol' (l <:Il~g a o principe regenle,

demarca os 11111 íle, da cidade. .. •••
Bi 1 ria das rijas da cidade do llio de Janeiro a(~ 1808 • "
Te opias, edificios, nraça , e praias alé 180 , que possuia a cidade do Rio de Ja-

neiro. . • . . . • • • • • ., •.••••••••
Nova dell1arcaçiio do Rio de Janeiro mandJda razer ara regular a cobrança da

tlecillla ur!Jana, • • • _ • • • • • • • • • •
Rua!'. Ira" ',s 5, !Jeo' OS,C.1mpOS, praças, largos. ladeiras. morros, e praias da ci

dade do Hio de Janeiro e seus arrllbaldes,conl a indicação dos priucipios e fins,
assim cumu a frcguezias.e di.Lriclos a que senencem alé 1862 . • . • •

Ph)'siúnornil1 do Rio de Jaueiro, COUIO l:apitul o imperio sob as relações moraes
e go"~l'ualllenllle , alé o UllllO de 1862, • . • • • • . . • • . • .

Proclnllluruo do PO\'OS do Brasil aos habilanLe de Porlugal, euviada em uma
carla de UIII 1111l1~0 da cid.lde do Rio de Jaueiro, a oulro da cidade de Lisboa.

Crião-se muito' lugilres de magistralura, rios povoados são elevados a calbegoria
de villa. • . . • • . • • , • • • • • . • . • • • • .

Chc~ao nulicia olJiciae' da rc lauraçilo de Porluga I ua mesma oel'a iuo em que
~_~I. a rainha U l\Iari:t I.COluplela,'a 74 ,nn~os de. itlade. Feslas que se lizeriio

Pelnçuo dos de.l ,\1'110' rulJlicados no raU'lIssllllu UIa 17 de DczellllJro de 180 .
O illlperlldor de .l!llrroc s, applaudio a tl'ilnsfcreucÍn da cOrle ponugucza para o

Ura ii. • . . • • • .• ..•••.
Arlil>os ,el'relc- do Ira Indo ,Ie Telsil, eXLr:thidos da hisloria secrelo tio I,'llbiuele

oe Donapllrle. rol' Luiz Goltl.ll1ilh . "
o gOI'CI'IIU do prinripe regellle, "O I1le,1110 allllO cm q e se e,labeleceu uo RIO de

.Ianclru. cuitl"u dn rlisl'iplill<l lllilitar. . " . . • • • " . • • " .
o din it lo Alllrço de 1S0H cril1o-se as fic~relal'las de estado no RIO de JlInelro •

I'essoal ria ,ecrelllrill de esLauo dos negucios do rLÍllo ue 11 de Março de 180S, uLú
No clllbro de jS22. . .'. • . • . . . . . . . . • , • . •

O lIIillislro porlllguez el11 Londres pulJlkou url1a ~ircular, iudicaniJo o porIa dtl
Plil110lllh p:ll'a o \u"ar rle embarqne para o Brasil, c PorLugal.

A medicillll (lll cirllrg~1 nos lell'llos Colollilles 010 nrllsil •
Criiio-se (lsrulns tle metlicillll lia Bnhia e 110 Rio de Janeiro
Escola tle nledicina do Rio de Janeiro .
, rIa de lei .
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Lista nomina'l dos professorus da faculdade de mediciDa :da Bllbia, com desig-
nação de suas cadeiras. • • • • • • • , . • . • 4~"

Amphithentro e gabinete lInatomico, e 11Ibor3lorio cbimico da BlIhia: . •• ~
Lista nominal dos professores da faculdade de medicina do Rio de JaDeiro em
~ sua organisaçllo. • 43
A homooopalhia no Brasil • • • • • • • • • • •• .w.

'FI'il1 DO PRIMEIRO TOMO, DA SEGUNDA PARTE.
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