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ANEXO 1 

 

                                                         Gazeta de Lisboa  

 1808 

Não foi encontrado nenhuma notícia referente ao Brasil. Na edição de 16 de Setembro 

de 1808 volta a ser o órgão oficial do governo português após o período em que o 

invasor esteve no comando do periódico. O Príncipe Regente publica em Setembro de 

1808 uma declaração que havia sido redigida no Rio de Janeiro em 1 de Maio de 1808. 

1809 

Retomando o seu vínculo governamental, o periódico passa a publicar notícias diversas 

de diferentes lugares no mundo, mas pouca informação sobre o movimento da Corte no 

Brasil e nenhuma sobre o desenvolvimento do país. Pode-se interpretar que o exército 

português passava por sérias necessidades, o que verifica-se  nas diversas publicações 

sobre a “Relação das pessoas que tem concorrido com Donativos voluntários para as 

despezas do exército manifestadas na Mesa para a Inspecção para elas estabelecidas 

no Erário Régio, pelo Decreto Real de 15 de Novembro de 1808”. Publica-se com 

regularidade uma lista de pessoas que participaram desta campanha nas seguidas 

edições de Fevereiro a Agosto de 1809. Notícias de Londres, Viena, Harwich, Paris, 

Amsterdam, Stocolmo, Nápoles, Sicília, Hamburgo, New York, Gibraltar, São 

Petersburgo, de diferentes partes de Espanha: Valença, Galiza, Ciudad-Rodrigo, 

Córdova, Tarragona, Cartagena e Cadix, além de que as diferentes regiões de Portugal, 

Trás-os-Montes, Alentejo eram também motivo de informação. Não se verifica, 

portanto, nenhuma notícia sobre o Brasil e a Corte. Geralmente levava-se quatro meses 

entre o ocorrido no Brasil e a notícia em Portugal. Sendo assim, somente na edição de 

21 de Abril de 1809, publica-se a nota emitida no Brasil a 20 de Dezembro de 1808 que 

informa sobre as festividades do aniversário da Rainha, ocorrida no passado dia 17 

daquele mês. Informa a nota que a Corte esteve em Grande Gala, “ a que concorreram o 

Corpo Diplomático e as primeiras pessoas de todas as classes”. Informa ainda sobre 

grandes paradas, o canto do Te Deun na Capela Real, salvas de tiros, “as quais 

corresponderam as fortalezas e navios de guerras nacionais, e estrangeiros surtos neste 

porto, que todos estiveram enbandeirados”. Segue-se algumas notas informativas sobre 

o movimento da Corte. A primeira, datada de 21 de Janeiro de 1809 e também impressa 

no Rio de Janeiro, informa sobre a primeira festividade que sua Alteza mandou celebrar 
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em comemoração da restauração da capital e de todo o Reino de Portugal. Uma outra, 

datada de 24 de Janeiro de 1809 e da mesma impressão, informa-se com mais detalhes 

da realização de um “Triduo” na Capela Real, ocorrido nos passados dias 19, 20 e 21. 

Durante estes três dias sua Alteza Real, acompanhado de sua família, assistiu a uma 

Missa Cantada, exposição do santíssimo, Procissão e Te Deun. Durante a noite neste 

três dias houve iluminação em toda a cidade, teatro da Corte com a presença do Príncipe 

Regente e sua família, e também fogos de artifício. A procissão ocorrida no último dia 

contou com as felicitações do Corpo diplomático e das “classes distintas da capital”. Na 

edição de 9 de Maio de 1809 o periódico publica a Proclamação do Príncipe Regente, 

escrita no Rio de Janeiro a 2 de Janeiro de 1809. Dirigida ao Clero, Nobreza e Povo, 

“dos meus Reinos de Portugal e dos Algarves” o soberano procura justificar sua decisão 

em transferir a Corte para a América. Ao retirar-se, reitera o soberano, sua decisão veio 

poupar sangue e propriedades dos seus vassalos e ainda enfatiza: “tanto mais, que 

qualquer caso vos preparava hum asylo no vasto Império, que me propuz levantar 

sobre os alicerces, que deixarão principiados aos meus Augustos Predecessores”. Na 

mesma proclamação vê-se ainda a promessa feita pelo soberano em “sacrificar” as 

rendas da monarquia “para vossa defensa” e para tanto anuncia que havia contraído 

empréstimo para serem aplicados também em defesa. Anuncia que as remessas serão 

enviadas “seja de fundos da minha real Coroa, seja de tudo o que o zelo patriótico de 

todos os vassalos que tem a honra de estarem comigo e de rodearem o trono habitando 

esta parte de Meus Estados, contribuiu gratuitamente em vosso benefício(…)”. 

Concluindo a proclamação, o Monarca lembra a seus vassalos que serão recompensados 

os serviços prestados a sua Real Coroa. Na sexta-feira, dia 12 de Maio de 1809, publica-

se a Carta do Príncipe Regente dirigida ao “Muito Honrado Juiz do Povo da Cidade de 

Lisboa”, que foi escrita no Rio de Janeiro a 11 de Janeiro de 1809. Nesta carta o 

soberano vem saudar e agradecer as representações feitas em Seu nome. Solicita que 

continue a “conservar o seu povo nos mesmo sentimentos (…) e lembrai-lhe sempre que 

o seu soberano não tem outras vistas senão a de fazê-lo feliz”. Ao concluir manifesta o 

soberano seu desejo de retornar ao Reino e ao seu povo ao declarar: “Espero com o 

favor do ceo que irei ver-vos logo que as circunstancias o permittaõ, e dar-vos provas 

do muito affecto que tenho a hum tão leal povo”. Na edição de 13 de Maio de 1809 

outro decreto emitido no Rio de Janeiro a 2 de Janeiro deste mesmo ano, o Monarca 

enuncia “as nomeações das Pessoas, que alguns membros da regência criada por 

decreto de 26 de Novembro de 1807 fizerão para os ajudar no governo e substituir 
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outros, que excluíram por motivos que foram presentes (…)”. Na edição de 13 de Julho 

de 1809, um quinta-feira, encontra-se uma pequena nota sobre o Brasil. Nela comunica-

se as festividades patrocinadas pelo Senado da Câmara da Vila  da Parnaíba, da 

Capitania do Piauí, do Estado do Maranhão, “assim que teve noticia da restauração do 

Reino de Portugal”. Como costume da época, mandou-se “deitar luminarias por três 

dias” e no último dia, 6 de Dezembro de 1808, cantar Missa com Te Deun em Acção de 

Graça, acompanhado posteriormente, por um jantar publico oferecido pelo capitão 

Manoel António da Silva Henriques. Ainda dentro deste contexto  informa-se que em 5 

de Fevereiro de 1809, os negociantes e moradores mandaram “cantar missa solene com 

o senhor exposto e sermão” a que assistiram todas as pessoas que concorreram para a 

festa, “precedendo na véspera uma grande iluminação por toda a vila com fogos de 

artifício. Segue-se ainda a publicação dos nomes de todos os patrocinadores que além da 

festa saudaram o busto “do nosso amado Soberano”. Somente em Novembro volta-se a 

publicar um outro decreto de S.A.R. escrito no Rio de Janeiro a 6 de Julho de 1809. O 

Soberano busca por meio deste reduzir o número de governadores para três, “com 

direito a voto deliberativo em todos os objectos de administração publica”. Ao mesmo 

tempo ordena-se que se reconheça por Marechal General do Exército português sir 

Arthur Wellesley, “tomando assim o posto sobre o marechal Beresford”, como 

comandante em chefe das forças combinadas portuguesa e inglesa. Por fim, na edição 

de 5 de Dezembro de 1809 observa-se uma nota que divulga a tomada de empréstimo 

pelo P.R. em Inglaterra. A nota anuncia que espera-se em Lisboa uma parte deste 

empréstimo para as urgências do Estado. A nota ainda esclarece que S.M. Britânica tem 

contribuído continuamente para a manutenção das tropas portuguesas e tem mantido 

constantemente em território ou próximo a ele, “um respeitável exército destinado a 

defesa da Península e particularmente de Portugal”. 

1810 

Na edição de 10 de Janeiro de 1810 a Gazeta de Lisboa traz a seus leitores a Carta 

Régia do Príncipe Regente de 18 de Julho de 1809 na qual ordena-se à Junta de 

Administração da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro que 

autorize António Fernando Pereira Pinto de Araújo e Azevedo embarcar para o Brasil e 

vender por sua conta os vinhos da sua renda. Pode-se presumir que o referido 

beneficiado tivesse alguma ligação com António de Araújo de Azevedo, 1º Conde da 

Barca, que foi Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, e estava com a 

corte no Rio de Janeiro. Em outra Carta Régia, desta vez escrita a 3 de Outubro de 1809, 
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o monarca dirige-se ao Corpo da Universidade de Coimbra, na pessoa de Manuel Paes 

de Araújo Trigoso, e vem fazer o seu reconhecimento ao esforço do dito Corpo 

Académico na restauração do Reino de Portugal. O periódico nas edições a seguir se 

limita em publicar nomeações e mercês a diferentes pessoas. No dia 30 de Maio 

publica-se a lista dos ministros despachados por S.A.R. na Corte do Rio de Janeiro por 

Decreto de 3 e 12 de Janeiro de 1810. Em 5 de Junho pode-se verificar a “Relação das 

pessoas que na cidade do Rio de Janeiro ofereceram voluntariamente alguns dos seus 

rendimentos para as despesas da defesa do Reino de Portugal, cujos oferecimentos se 

manifestaram na “Mesa da Comissão dos Donativos no Erário Régio”. Esta referida 

Mesa havia sido criada por Decreto Real de 15 de Novembro de 1808, pouco tempo 

após a chegada da Corte ao Brasil. Nesta nota pode-se constatar importantes nomes que 

compunham a corte do monarca, como D. José Thomaz de Menezes, António Manoel 

de Melo e Castro e Mendonça, Tenente General João Batista de Azevedo Coutinho de 

Montaury, João Martinho e o reverendo António José Escudeiro Ferreira de Souza. Em 

11 de Julho uma pequena nota informa que por meio do navio Princesa Carlota, “que 

entrou pelo Tejo domingo à noite vindo do Rio de Janeiro, teve-se notícias da boa saúde 

de que gozam S.A.R. e família”. Não se publicou nenhuma outra notícia sobre os factos 

a decorrer no Brasil. No mês seguinte, a 12 de Julho de 1810, o periódico publica a 

Carta Régia escrita no Palácio do Rio de Janeiro em 17 de Março dirigida a António de 

Araújo Azevedo, na qual o soberano o promove à “Dignidade de Grão-Cruz da Ordem 

de Cristo”. Ainda neste mês de Julho, uma nota informa sobre as celebrações do 

casamento da “Sereníssima Senhora D. Maria Teresa com o Sereníssimo Senhor Infante 

D. Pedro Carlos, a relação de nomes dos Comendadores da Ordem de Cristo, da Ordem 

de São Tiago da Espada, da Ordem da Torre e Espada, dos Oficiais da Secretaria de 

Estado dos Negócios do Brasil, Cavaleiros da Ordem de Cristo, Cavaleiros da Ordem da 

Torre e Espada, da Ordem de São Bento de Aviz entre outros. Também por ocasião do 

casamento da filha do Monarca e de seu aniversário, no mês de Agosto de 1810, o 

periódico traz na primeira página a “Relação dos Despachos publicados pela Secretaria 

de Estado dos Negócios da Marinha e Negócios Ultramarinos”. Ainda neste mês, em 8 

de Agosto de 1810 publica-se a Carta Régia de 24 Maio de 1810 na qual o Príncipe 

Regente promove a Comandante em Chefe das forças navais portuguesas “estacionadas 

em Portugal” dando pleno exercício de autoridade o vice-almirante “o Honorário 

George Cranfield Berkley”. Em outra Carta Régia publicada nesta edição de Agosto, 

escrita em 9 de Abril de 1810, o Monarca agradece “a fidelidade, o amor à religião, e 
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Patria” aos Balios, Comendadores, Cavaleiros e mais religiosos do “Priorado da Ordem 

de Malta em Portugal”. Enfim, após meses de completa ausência de informações sobre a 

economia do Reino, no mês seguinte, em 13 de Setembro de 1810 o periódico reproduz 

integralmente uma considerável Carta Régia escrita no Rio de Janeiro em 7 de Março de 

1810 dirigida ao Clero, Nobreza e Povo na qual o soberano faz a exposição de alguns 

planos que tem adoptado na economia política, “franqueza do comércio”, diminuição 

dos direitos de alfândega, “unidos aos princípios mais liberais” de maneira que, 

promovendo-se o comércio, pudessem os cultivadores do Brasil achar o melhor 

consumo para os seus produtos”. Tais medidas, nas palavras escritas do Príncipe 

Regente buscam promover “o maior adiantamento da geral cultura, e povoação deste 

vasto território do Brasil”. Ao adoptar um sistema liberal de comércio o governo 

comunica aos leitores da Gazeta de Lisboa a assinatura do Tratado de Comércio de 

1810 com a Inglaterra. Comunica ainda o soberano que “ambos os Soberanos procuram 

igualizar as vantagens concedidas às duas nações e promover o seu recíproco 

comércio”. Não foram abordados maiores detalhes sobre o Tratado, nem publicado as 

clausulas da negociação. A nota limita-se apenas a informar sobre a assinatura do 

mesmo e os objectivos que o Soberano acredita que irá alcançar para a economia do 

Reino. Na edição de 30 de Outubro de 1810 o periódico publica a primeira parte do 

“Tratado de Amizade e Aliança entre Sua Majestade Britânica e sua Alteza Real o 

Príncipe Regente do Brasil”, que veio a ser completada na edição de 1 de Novembro de 

1810, sem nenhum comentário. Na quinta-feira, dia 8 de Novembro de 1810, novos 

Decretos são publicados onde o Monarca isenta “dos direitos de entrada nas alfândegas 

do Brasil os géneros e mercadorias da China” que pertencessem aos vassalos 

portugueses. Em outro, refere-se à criação de dois regimentos; de Cavalaria e Infantaria, 

denominados “Voluntários Reais do Comércio” formado por negociantes de Lisboa 

“para o imediato serviço de guarnição, polícia e defesa” da cidade. O Príncipe agradece 

aos negociantes a criação dos referidos regimentos e ordena que “façais conhecer 

áqueles corpos, quanto Me foi agradável ver o zelo, fidelidade e amor(…)”. Na última 

edição do ano de 1810, a 12 de Dezembro, informa-se que pelo navio Jaquiá, que 

chegara à Lisboa vindo do Brasil no dia 9 de Dezembro passado, “tivemos notícias mui 

satisfatórias da saúde de S.A.R., o Príncipe Regente Nosso Senhor, e de toda a sua 

Augusta Família”. Portanto, observa-se que durante o ano de 1810 o periódico Gazeta 

de Lisboa faz publicar diversos decretos, despachos e cartas régias do Príncipe Regente, 

inclusive o Tratado de Comércio de 1810 que veio alterar de forma significativa as 
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relações comerciais do Brasil com a Inglaterra e a causar consideráveis consequenciais à 

economia em Portugal.  

1811 

Na edição da Gazeta de Lisboa de 26 de Fevereiro de 1811 o Príncipe Regente faz 

publicar um Decreto escrito em 18 de Outubro de 1810 no qual pretende-se uma 

reciprocidade para as negociações nas alfândegas. Procurando estabelecer justiça e 

igualdade, ordena o soberano que os vassalos portugueses paguem “por entrada” os 

mesmos 15%  pagos pelos vassalos britânicos quando do comércio de géneros e 

manufacturas. Na edição de 26 de Fevereiro de 1811 a Gazeta de Lisboa publica um 

Aviso Régio de 30 de Agosto de 1810 onde informa-se que o Príncipe Regente ordenara 

remeter à ordem dos governadores do Reino “para serem aplicados ao provimento dos 

sobreditos reinos, quatrocentos alqueiros de farinha de guerra em duzentos sacos de 

algodão”. A mesma nota anuncia ainda uma série de remessas de géneros feitas em 

variados navios, remessas estas que buscavam prover de mantimentos os exércitos em 

Portugal. Na edição de 2 de Março de 1811 publica-se um Decreto expedido em 22 de 

Outubro de 1810 no qual o soberano, por ocasião do casamento de sua filha a Princesa 

D. Maria Tereza, faz mercê aos presos “que se acharem por causas criminosas” nas 

cadeias de todas as comarcas do Reino. Em 19 de Abril de 1811, como de costume, o 

periódico informa sobre a saúde do monarca e de sua família. Noticia-se que nos dias 13 

e 15 de Janeiro de 1811 obteve-se a informação de que o soberano e sua família 

“gozavam de boa saúde; o que ardentemente lhe desejavam todos os seus fiéis 

vassalos”. Em 3 de Maio um novo Decreto regula o pagamento nas alfândegas dos 

géneros que chegavam do Brasil e eram levados a outros mercados na Europa. Em 29 de 

Junho volta-se a informar que a 26 do corrente mês havia chegado do Rio de Janeiro o 

navio “Protector”, e que por ele recebeu-se “a agradável notícia de estar S.A.R. e toda a 

sua Augusta Família em perfeita saúde”. Em 19 de Julho novamente o abastecimento do 

exército do Reino chegava do Brasil. Desta vez S.A.R. envia da Bahia pelo brigue 

“Albuquerque”, farinha de mandioca e arroz; pelo Brigue “Amizade”, farinha, arroz e 

aguardente e pelo Brigue “Paquete da Bahia”, farinha. No sábado 3 de Agosto de 1811 

publica-se uma extensa nota na qual a “Junta de Conquista e Civilização dos Índios e 

Navegação do Rio Doce” relata o estado das seis divisas militares em que se repartiu o 

terreno onde corre o referido rio e outros afluentes navegáveis até o limite da Capitanias 

de Minas Gerais e Espírito Santo. A nota traz também informações sobre a guerra dos 

índios Botecudos, onde o governo português busca transformar os terrenos por eles 
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anteriormente habitados em “povoações deliciosas”. A nota foi emitida em Vila Rica a 

29 de Janeiro de 1811 e se destinava aos Conde de Linhares e Conde de Palma. Como 

de costume, informa-se sobre o estado de saúde do soberano, e desta vez foi o navio 

“Marquez de Angeja” que ao chegar do Rio de Janeiro com 87 dias de viagem informa 

que S.A.R. e família gozam de boa saúde. A edição de 29 de Outubro de 1811 publica-

se a Carta Régia de 22 de Julho de 1810 onde o soberano busca regularizar o comércio 

de pólvora em seus domínios, visto que estabeleceu-se uma fábrica no Rio de Janeiro e 

que a mesma entrara em concorrência no comércio de pólvora com a fábrica 

estabelecida em Portugal. Por fim, encontra-se a última nota sobre o Brasil na Gazeta de 

Lisboa de 14 de Dezembro de 1811 onde informa-se sobre as festividades oferecidas 

pelos governadores do Estado do Pará em comemoração da restauração das terras do 

Reino de Portugal. As mesmas celebrações ocorreram a 6 e 7 de Julho passados com 

iluminação da cidade e um Te Deum na Igreja Catedral. 

1812 

Em 11 de Janeiro S.A.R.” impretava” um novo indulto para que os seus reais exércitos, 

empregados na defesa do reino de Portugal e Algarves, “possam comer carne em dias de 

abstinência”, sendo que o indulto era válido para o ano de 1812 e se estendia ao 

Marechal Beresford. Em 1 de Fevereiro trazia as notícias sobre a boa saúde da família 

real e sobre o nascimento do neto de D. João, filho da princesa Maria Tereza e do 

Infante espanhol D. Pedro Carlos: “um robusto menino”. Em 8 de Fevereiro reproduz-se 

os Alvarás mandados publicar na Gazeta do Rio de Janeiro de 1 de Março de 1811 à 13 

de Julho de 1811. Em 15 de Fevereiro encontra-se novas notícias sobre o Brasil, 

também reproduções da gazeta do Rio de Janeiro. Nesta informa-se sobre “plantas de 

especiarias, exóticas, medicinais e de uso útil” que foram trazidas de Cayenna para o 

Brasil e serão plantas no Jardim Botânico na Lagoa Rodrigues de Freitas, para 

posteriormente serem distribuídas a lavradores. Em 22 de Fevereiro publica-se roteiros e 

mapas da viagem entre a cidade de São Luís do Maranhão até a corte do Rio de Janeiro, 

assim como um roteiro de viagem do Pará pelo rio Tocantins até o Porto real de Goiás. 

Em 30 de Março vê-se a informação de que S.A.R., em benefício dos fiéis vassalos, 

“houve por bem designar pelo espaço de quarenta anos a quantia anual de cento e vinte 

mil cruzados, consignados das alfândegas da Bahia, Pernambuco e Maranhão. Esta carta 

régia de 26 de Julho de 1811 foi também publicada em jornais editados em Londres. Em 

06 de Abril informa-se sobre o baptizado do infante recém-nascido, neto do monarca. 

Em 13 de Maio, vê-se que o monarca ordena que se restabeleça a Casa Pia, “suprimida 
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pela invasão dos franceses”, e de forma interina que funcione no Mosteiro dos 

Desterros. Em 21 de Maio informa-se sobre a morte de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 

com a idade de 56 anos, ocorrida em 26 de Janeiro; notícia também reproduzida da 

Gazeta do Rio de Janeiro. Segue-se notícias sobre a boa saúde de toda a família real e 

publicações de Decretos e Portarias. Em 11 de Setembro de 1812, também informação 

reproduzida da Gazeta do Rio de Janeiro, anuncia-se a morte de D. Pedro de Bourbon e 

Bragança ocorrida a 26 de Maio, o que causara imenso pesar ao monarca. Falecera com 

a idade de 25 anos. Em 2 de Novembro o periódico volta a reproduzir informações da 

Gazeta do Rio de Janeiro informado sobre a saúde da família real e sobre a chegada a 

esta cidade em 24 de Julho, do enviado extraordinário de S.M. o Imperador de todas as 

Rússias, para residir junto à corte de S.A.R. 

1813 

Em 13 de Janeiro de 1813 encontra-se publicado na Gazeta de Lisboa uma nota na qual 

informa-se sobre a isenção concedida pelo Príncipe Regente aos exportadores de vinho. 

Nela informa-se que “a disposição da Portaria de 13 de Outubro de 1812, que em 

benefício da lavoura, e comércio de vinhos, isentou do Direito adicional de seis mil réis 

por pipa”. O benefício entrava em vigor a partir de Novembro e abrangia aos 

exportadores da barra de Lisboa, Figueira e barra de Aveiro. Em 5 de Fevereiro de 1813 

o periódico traz as notícias sobre as promoções e despachos publicados na corte do Rio 

de Janeiro no dia 12 de Outubro de 1812, aniversário de nascimento do “Sereníssimo 

Senhor D. Pedro de Alcântara, príncipe da Beira”. Em 11 de Fevereiro publica-se a nota 

na qual informa-se que o Príncipe Regente por meio da resolução de 25 de Agosto de 

1812 “tomada em consulta da Real Junta do Comércio em remuneração dos serviços de 

Joaquim Manoel dos Santos Leal”, fez-lhe a “mercê de supervivência” de seu cargo de 

porteiro do Tribunal desta junta, em favor de sua filha mais velha D. Marianna 

Hedwiges de Vasconcellos Leal, “para se verificar na pessoa com quem se casar, com o 

encargo de dar a sua mãe D. Gertrudes Benedicta de Vasconcellos Leal a terça parte do 

ordenado”. Informa ainda, que em caso de morte desta primeira filha, passará esta 

mercê à segunda filha D. Maria bárbara de Vasconcellos Leal. Em 12 de Fevereiro 

publica-se nota onde informa-se que o Príncipe Regente faz prorrogar a clemência aos 

devedores da Real Fazenda, declarados nas Régias Portarias de primeiro de Setembro de 

1810 e doze de Novembro de 1811. O indulto, segundo é informado na nota, prorrogar-

se-á até Abril de 1813. Em 15 de Fevereiro publica-se a nomeação do médico Bernardo 

José de Abrantes e Castro como Médico Honorário da Real Câmara, concedendo uma 
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pensão anual de “um conto e duzentos mil réis” O decreto foi emitido no Rio de Janeiro 

em 18 de Setembro de 1812. Ainda nesta edição vê-se também a confirmação de todos 

os privilégios, graças e isenções concedidas à Real casa e Igreja de Santo António de 

Lisboa. Em 16 de Fevereiro uma nota informa que o Príncipe Regente, por meio do 

Decreto de 29 de Outubro de 1812, “foi servido fazer mercê do Hábito da Ordem de 

Cristo com doze mil réis de Tença a José Maria Lopo”, um negociante da Praça do 

Porto. Em 19 de Fevereiro de 1813 informa-se sobre as festividades ocorridas em 4 de 

Novembro de 1812, “dia do Augusto Nome da Sereníssima Senhora D. Carlota, 

Princesa do Brasil”. A notícia foi transcrita da Gazeta do Rio de Janeiro de 7 de 

Novembro de 1812. Em 26 de Fevereiro o Príncipe Regente, segundo é informado em 

nota, vem alterar a pratica para o Recrutamento da Tropa de Linha, retirando do sorteio 

usado para este referido recrutamento, os filhos únicos de famílias “que pela sua 

pobreza, idade, e circunstâncias, precisa do auxílio deste serviço para a sua 

manutenção”. Em 22 de Março vê-se o plano para a quinta loteria que S.A.R. concede a 

benefício do resgate dos portugueses cativos em Argel “que se há de fazer na Santa 

Casa da Misericórdia no presente ano de 1813 ”.Em 23 de Março reproduz-se o edital 

no qual informa-se sobre a criação das aulas de comércio nas praças da Bahia e 

Pernambuco. Desta forma é solicitado a todas as pessoas que se acharem habilitadas 

para poderem ser lentes e quiserem entrar no concurso, para que se apresentem perante 

a Real Junta do Comércio em Lisboa. A nota informa ainda que até o momento, por não 

se ter apresentado ninguém para os cargos solicitados, o edital de 12 Dezembro de 1812 

encontrava-se prorrogado. Em 5 de Abril informa-se que por meio de Decreto de 5 de 

Dezembro de 1812 o Príncipe Regente “foi servido fazer mercê ao Desembargador João 

de Matos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães do lugar de Intendente Geral da 

Polícia”. Em 10 de Abril de 1813 encontra-se uma nota na qual informa-se que S.A.R. 

por meio de um Alvará emitido no Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1812, ordenou 

que sua Real Fazenda entre como accionista nos cofres do banco público do Brasil, 

“com cem contos de réis anuais por tempo de dez anos”. Esta decisão do soberano vem 

em proveito dos accionistas particulares, visto que os lucros destes capitais empregados 

seria cedido em proveito destes mesmos accionistas. Em contra posição estabeleceu o 

soberano alguns novos impostos sobre o uso de carruagens e sobre as lojas de vendas 

assim como sobre as embarcações no Estado do Brasil. Em 13 de Abril a Gazeta de 

Lisboa informa a seus leitores sobre a criação no Rio de Janeiro do periódico O 

Patriota, “cujo prospecto se mostra em Lisboa na casa da Gazeta”. Informa-se ainda 
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que a assinatura deste periódico do Rio de Janeiro poderá ser feita nesta mesma casa em 

Lisboa, assim como o envio de alguma obra ao redactor do periódico para que seja nele 

inserido. Em 14 de Julho o periódico noticia que, por ocasião da restauração do Reino 

de Portugal e sendo-lhe presente os serviços praticados por José Pedro Cardoso e Silva, 

negociante da cidade do Porto e Sargento Mor agregado ao Regimento de Milícias da 

mesma cidade, “foi servido fazer-lhe a Mercê do Ofício de Escrivão dos Protestos da 

referida cidade por sua vida e de uma tença de 50.000 réis por ano (…) e do hábito da 

Ordem de Cristo com 12.000 réis de tença”. Em 9 de Setembro de 1813 a Gazeta de 

Lisboa traz a notícia sobre as festividades do aniversário de S.A.R. em 14 de Maio de 

1813, onde “concorrerão ao Paço à hora de costume, o Corpo Diplomático e um grande 

número de pessoas das classes mais distintas, ara terem a honra de cumprimentar a 

S.A.R. por tão fausto motivo”. Na ocasião foram publicados Despachos Militares pela 

Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. Em 18 de Setembro de 1813  a Gazeta 

de Lisboa traz a notícia de que no Rio de Janeiro a 19 de Maio veio a falecer a 

“Sereníssima Senhora Infanta D. Maria Ana, irmã da Rainha Fidelíssima Nossa 

Senhora”.Em 21 de Setembro de 1813 publica-se a “Descrição das honras fúnebres 

feitas à Sereníssima Senhora Infanta D. Maria Ana”. Em 18 de Novembro de 1813 o 

Príncipe Regente pela resolução de 22 de Fevereiro de 1813, “tomada em consulta da 

Mesa do Desembargo do Paço, foi servido fazer mercê a João Chysostomo do Couto e 

Melo, capitão efectivo do Real Corpo de Engenheiros”, da propriedade do ofício da 

correcção da comarca de Lamego. Em 14 de Dezembro de 1813 a Gazeta de Lisboa 

informa sobre a primeira audiência pública concedida pelo Príncipe Regente a D. João 

de Castilho e Carroz como enviado extraordinário e Ministro Plenipotenciário de 

S.M.Católica. 

1814 

Em 21 de Janeiro de 1814 a primeira notícia sobre o Brasil vem do navio Brilhante, 

“vindo de Bengalla com escala no Rio de Janeiro e Bahia, tendo deixado o Rio em 13 

de Outubro”. Por este se informou que “Sua Majestade e Altezas” gozavam de perfeita 

saúde a saída deste navio”. Em 26 de Janeiro a Gazeta de Lisboa informa, por meio de 

um Edital, que pelo Real Decreto de 7 de Abril de 1813 fora extinta a Junta da 

Liquidação dos fundos da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. A noticia fora 

dada em Lisboa por José Acúrsio das Neves, da real Junta de Comércio, a fim de 

circular por todo o Reino a 25 de Janeiro de 1814. Em 2 de Abril de 1814 o periódico 

informa a publicação no Rio de Janeiro de dois alvarás de S.A.R. O primeiro com data 
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de 14 de Novembro de 1813 “regula a arqueação dos navios empregados na condução 

de negros, que dos portos de África se exportam para o Brasil”. O outro é de 6 de 

Dezembro de 1813 “anulando o assento da Casa da Suplicação de Lisboa de 10 de Abril 

do mesmo ano”. Nesta mesma edição vê-se que por Decreto Real foi nomeado o 

Ajudante de Ordens do governo da Capitania do Maranhão, João Maria Xavier de Brito, 

para o cargo de Tenente Coronel de Infantaria. Informa-se ainda que S.A.R. fez mercê 

do Hábito da Ordem de Cristo a Belchior Rebello Peixoto de Azevedo e Castro e a seu 

filho Francisco Rebello Peixoto de Azevedo e Castro. Regista-se a entrada no dia 1º do 

corrente no porto de Lisboa o Bergantim Portuguez, Vénus, vindo do Rio de Janeiro em 

92 dias. Entrou também a Galera Portugueza, Aurora, também proveniente do Rio de 

Janeiro em 103 dias, e por fim, o Bergantim Portuguez, Sol Resplandecente em110 dias. 

No dia 23 de Abril o periódico traz a notícia do falecimento do Conselheiro de Estado, o 

Conde de Galveias, D. João de Melo e Castro, ocorrida no Rio de Janeiro a 18 de 

Janeiro de 1814. Em 3 de Junho de 1814 informa-se que o Príncipe Regente pela Real 

resolução de 2 de Dezembro de 1813, “tomada em consulta do Senado da Camera de 

Lisboa foi servido fazer mercê a António Joaquim dos Santos”; ajudante do capitão 

Inspector Geral dos Incêndios e Chafarizes da cidade, “da supervivência dos referidos 

empregos com o vencimento de quinhentos réis anuais”. Em 10 de Junho de 1814 o 

periódico divulga uma portaria na qual observa-se a preocupação do monarca em 

preservar a agricultura do reino. Nesta o monarca manda que as “farinhas estrangeiras” 

que se importarem noventa dias depois da publicação desta portaria “paguem no terreiro 

público cento e vinte réis por alqueire em lugar dos quarenta réis que pagam 

presentemente”. A portaria vem assinada pelo Conde de Peniche, Inspector Geral do 

Terreiro Público, a 21 de Maio de 1814. Em 3 de Setembro de 1814 por Provisão do 

Desembargo do Paço de 17 de Maio de 1814, noticia-se que o Príncipe Regente “foi 

servido permitir que no Monte de Santo Estêvão, junto à cidade de Lamego, onde se 

acha a capela de Nossa Senhora dos Remédios, haja para o futuro uma festa franca nos 

dias 7, 8, e 9 de Setembro de cada ano”. Em 12 de Outubro de 1814 o periódico 

reproduz uma notícia da Gazeta do Rio de Janeiro onde informa-se sobre a morte de 

Carlos António Napion, do Conselho de S.A.R. ocorrida no Rio de Janeiro a 27 de 

Junho de 1814. Em 29 de Outubro de 1814 o periódico informa que o Príncipe Regente 

“foi servido mandar expedir ao Concelho de Guerra” um aviso para que todos os 

lavradores possam gozar do benefício do pagamento “que foi servido ordenar à 

Tesouraria Geral das Tropas” para que se efectue o pagamento referente ao uso das 
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“Egoas” que tenham sido tomadas para o Serviço do Exército durante a última 

campanha. Em 16 de Novembro de 1814 noticia-se que o Príncipe Regente concede a 

Mercê do Hábito da Ordem de Cristo a João Rebello da Rocha, por decreto de 13 de 

Maio de 1814, “dispensando-o das habilitações, e podendo usar logo da Insígnia”. Em 

21 de Novembro de 1814, por Alvará da Corte do Rio de Janeiro de 9 de Julho de 1814, 

o periódico informa sobre a autorização concedida por S.A.R. a Gaspar Teixeira de 

Magalhães e Lacerda, Fidalgo de sua Real Casa, para casar sua filha D. Emília Delfina 

de Sousa Teixeira Alcoforado Carvalho e Nápoles, com José Augusto Leite Pereira de 

Mello, filho de Pedro Leite Pereira de Mello. Em 23 de Novembro de 1814 informa-se 

sobre as festividades realizadas na cidade do Pará por ocasião da noticia d oficial da Paz 

Geral, “remetidas pelas secretarias de guerra e marinha. Segundo informa a nota, 

mandou-se iluminar a cidade e depois de um Te Deum que se cantou na catedral, 

seguiu-se festividades na casa de um membro da governo actual.  Em 26 de Novembro 

de 1814 encontra-se novamente notícias da cidade do Pará onde se informa que o 

capitão Francisco José Gomes Pinto, negociante desta praça, foi o provedor da 

Festividade de Nossa Senhora de Belém, padroeira da cidade, “pela circunstância da 

notícia que ao mesmo tempo se recebeu de haver-se concluído a paz geral”.Em 28 de 

Novembro de 1814 o periódico traz uma secção especialmente dedicada a América 

Portuguesa onde informa-se sobre o decreto de 18 de Junho no qual o Príncipe Regente 

ordena que não se impeça a entrada de navios de quaisquer nações nos portos dos 

Estados de S.A.R. e nem “se embarace a saída” das embarcações nacionais. Em outro 

Decreto o monarca “querendo usar dos efeitos da Minha Real Clemência com os 

indivíduos dos diferentes corpos do meu exército deste estado do Brasil”, concede o 

perdão pelo crime de deserção que cometeram, “com tanto porém que os ditos 

desertores se apresentem nos seus respectivos corpos dentro do prazo de seis 

meses(…)”. Por fim informa-se também sobre os aniversários das “Sereníssimas 

senhoras Princesa D. Maria Francisca Benedicta, e Infanta D. Maria da Assumpção, 

como também publica-se os muitos despachos militares pela Secretaria de Estado dos 

Negócios Estrangeiros e da Guerra. Em 3 de Dezembro de 1814 o monarca concede o 

seu Real Beneplácito “para que se possa executar com as clausulas e restrições do 

costume, o “Breve Apostólico”, expedido na Corte do Rio de Janeiro em 12 de Agosto 

de 1814, a favor do padre Francisco José de Carvalho, filho da Congregação do Oratório 

de Braga. Também nesta edição informa-se que o monarca “foi servido mandar passar 

Carta de Brazão de Armas da Nobreza e Fidalguia a Manoel Pimentel. Em 10 de 
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Dezembro de 1814 o Príncipe Regente faz Mercê a D. Ana Rita Velloso de Horta de 

“cinco moios de trigo cada ano no rendimento do Almoxarifado do Reguengo d’Aviela. 

A Mercê vem em agradecimento a 24 anos serviços prestados pelo seu esposo o Tenente 

Coronel do Regimento de Infantaria nº15, Veríssimo António. Nesta mesma edição, por 

carta Régia de 12 de Julho de 1814, o Monarca nomeou Pregador Régio de Sua Real 

Capela, o Abade da Igreja de São Pedro de Quirás e Mestre Escola Eleito da Sé Catedral 

de Bragança, Mathias José da Costa Pinto e Albuquerque. Em 17 de Dezembro de 1814 

o Príncipe Regente, segundo nos informa o periódico, criou uma Superintendência de 

Agricultura  para as três comarcas: Santarém, Évora e Setúbal, nomeando para 

superintendente o Desembargador Alberto Carlos de Menezes. Em 28 de Dezembro de 

1814 o periódico traz a noticia sobre as festividades realizadas a 22 de Outubro de 1814 

na Vila Viçosa de Cametá, na Província do Pará. Celebrou-se um “Triduo” em acção de 

graças pela Paz Geral nos dias 16, 17 e 18 de Outubro de 1814, seguido por um “Te 

Deum”. 

1815 

Em 8 de Fevereiro de 1815 o periódico reproduz os despachos militares ocorridos na 

corte no dia 12 de Outubro de 1814 por ocasião do aniversário de D. Pedro de 

Alcântara, Príncipe da Beira. Em 09 de Fevereiro informa-se sobre Te Deum na Real 

capela em homenagem ao S.S. P. Pio VII. Em 26 de Junho de 1815 em nota intitulada 

América Portuguesa, reproduz-se notícias da Gazeta da Bahia, onde informa-se a 

“relação de festas com que foi celebrado o aniversário da feliz chegada do Príncipe 

Regente N.S. àquela cidade”. Em Agosto e Setembro publicou-se a relação dos 

despachos da Secretaria dos Negócios da Marinha do Brasil, não se encontrando outras 

informações sobre a corte no Brasil.  Em 27 de Outubro publicou-se a Convenção entre 

o “Príncipe Regente de Portugal e El Rei do Reino Unido e da Irlanda” que procurava 

por fim às questões e indemnizações de perdas dos vassalos portugueses no tráfico de 

escravos de África. No dia 28 seguiu-se o Tratado de abolição do tráfico de escravos em 

todos os lugares da costa de África ao norte do Equador. Assinavam pelo Príncipe 

Regente, o Conde de Palmela, António de Saldanha da Gama e D. Joaquim Lobo da 

Silveira. Em 20 de Novembro o periódico publica a relação dos donativos com que os 

habitantes da Capitania do Maranhão contribuíram voluntariamente para auxiliar o 

resgate de portugueses cativos na região de Argel. 
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1816 

O falecimento da rainha D. Maria I é publicada na edição de 5 de Junho de 1816, onde 

noticia-se toda a cerimónia fúnebre. As edições seguintes concentram-se nas notícias 

que envolvem o agradecimento ao monarca pela elevação do Brasil à categoria de Reino 

Unido. As comissões de visitantes que destinam-se à corte para congratular-se com o 

monarca, em cerimónias de “beija-mão” originam-se de diferentes partes do Brasil: 

homenagens prestadas pelo senado da câmara da cidade da Bahia, de São Paulo, de 

Mariana e de Vila Rica, ambas na Capitania de Minas Gerais. Em 28 de Setembro vê-se 

a nota do encarregado dos Negócios de Portugal em Paris dirigida ao Duque de 

Richelieu, Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros de França, na qual informa-se 

sobre a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, passando assim a “constituir um 

só corpo político os Estados da Europa e da América”. 

1817 

A partir deste ano, observa-se uma maior frequência nas notícias relacionadas ao Brasil, 

possivelmente resultado da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Em 14, 29 e 

31 de Março, o periódico, pela primeira vez, passa a informar a seus leitores sobre a 

movimentação das tropas portuguesas no sul do Brasil. As notícias sobre a expansão 

territorial e a política externa do governo joanino passam a ser notícias nas páginas da 

Gazeta. Em 2 de Abril vê-se uma nota em que se informa que o Tenente Coronel do 

Real Corpo de Engenharia, o Barão de Eschwege, bem conhecido pelos seus trabalhos 

mineralógicos na Capitania de Minas Gerais, havia descoberto entre as Capitanias de 

Goiás e São Paulo, “umas águas minerais”, nas quais se enviava garrafas para análises. 

Em 09  de Junho o periódico traz notícias sobre os rebeldes de Pernambuco e a sua 

“infame causa”. O periódico ao assumir esta nova linha editorial informando os 

movimentos revolucionários, assim como a politica praticada pelo governo, vem trazer 

aos leitores de Lisboa informações que anteriormente somente eram encontradas nos 

periódicos publicados no estrangeiro, mas mesmo assim, as notícias encontravam-se 

limitadas a apenas colocar os factos, nunca desenvolver qualquer opinião ou comentário 

mais esclarecedor sobre os acontecimentos. Sendo assim, passa-se a informar sobre os 

movimentos em Alagoas e na Bahia. Por outro lado, busca mostrar o desejo do monarca 

em buscar novas fontes de metais e minerais preciosos no território por meio da criação 

da Cia. de Mineração de Cuiabá. As notícias sobre a movimentação no sul voltam às 

páginas nas edições seguintes e, muitas vezes, são reproduções da Gazeta de Buenos 

Aires. Em uma tentativa de contrapor todas as informações sobre os revoltosos em 
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Pernambuco, o periódico traz uma nota em 25 de Junho na qual informa-se sobre o 

estado da Comissão do Melhoramento do Porto de Pernambuco até 1816, assim como 

os trabalhos já praticados. Após 28 de Junho publicam-se as festividades ocorridas por 

ocasião da coroação de D. João, e novamente as últimas notícias sobre Pernambuco . 

Em 4 de Julho de 1817 o periódico publica uma Carta Régia escrita no Rio de Janeiro a 

4 de Dezembro de 1816 ao Governador da Capitania do Espírito Santo. A referida carta 

trata da comunicação entre as Capitania de Minas Gerais e do Espírito Santo e os 

esforços deste governadores em efectivar a “comunicação comercial”. Em 5 de Julho de 

1817 o periódico, mais uma vez, da conta da sublevação realizada em Pernambuco. O 

periódico em uma nota na qual repudia o movimento, “cuja nódoa nunca vista na 

Monarquia Portuguesa” fez magoar “o extremoso e paternal coração d’ElRei Nosso 

Senhor” e informa que o “Mesmo Augusto Senhor” teve a satisfação de testemunhar o 

amor e adesão de fiéis vassalos que se manifestaram quanto ao “horror que lhes causava 

semelhante delito”. Em 8 de Julho de 1817 o periódico traz as notícias sobre as 

cerimónias em comemoração ao dia natalício da Sereníssima Senhora Infanta D. Maria 

Francisca, acontecida no dia 23 de Abril, e no dia 25 do mesmo mês da “Rainha 

Fidelíssima Nossa Senhora”, assim como no dia 29 da Sereníssima Senhora Princesa D. 

Maria Thereza.  Do Rio Grande do Sul tem-se a notícia da chegada a esta vila do senhor 

Marquez de Alegrete “coberto de glória pela parte que houve na Batalha dada aos 

insurgentes, no campo de Catalão, a 4 de Janeiro. Em 10 de Julho de 1817 a Gazeta de 

Lisboa reproduz informações da Gazeta do Rio de Janeiro de 19 de Abril, onde 

encontra-se um artigo sobre exportação e importação na Capitania da Bahia. Informa-se 

sobre a movimentação dos navios no ano de 1816 que entraram e saíram dos portos, e a 

seguir informa-se sobre os diferente géneros que se importaram em 1813, 1814, 1815 de 

diferentes partes da Europa, especificamente de Portugal, da Ásia, da Costa da Mina, de 

Angola e de Cabinda, de Moçambique, e, curiosamente, encontra-se separado as 

importações do Rio Grande do Sul. Também nesta mesma nota informa-se sobre as 

exportações para Portugal, para África e Goa. Em 28 de Julho as noticias também 

chegam da Bahia, e “com muito jubilo” o periódico traz a notícia dos soldados que 

combateram e derrotaram os rebeldes que haviam saído de Pernambuco para atacar as 

tropas portuguesas. Em 18 de Agosto as notícias do Brasil, em primeiro plano, são sobre 

as festividades do dia natalício de “Sua Majestade El Rei Nosso Senhor”, celebradas a 

14 de Maio no Rio de Janeiro. Nesta mesma edição volta-se a fazer reflexões sobre a 

insurreição em Pernambuco, e sobre as “provas de amor e vassalagem” que Sua 
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Majestade tem recebido de todas as classes dos seus vassalos “(…) haverão de ter 

diminuído a pungente magoa do Seu Régio coração”. Por fim, a edição traz a relação 

das pessoas que fizeram donativos a Sua Majestade: Barão do Rio Seco, o de São 

Lourenço, o Conde de Belmonte, o Marquez de Angeja, Visconde de Vila Nova da 

Rainha entre outros. Por fim, informa-se pelo Decreto de 3 de Março que foi feito mercê 

de uma comenda da Ordem de Cristo ao doutor Vicente Navarro de Andrade, médico da 

Real Câmara. No dia 19 de Agosto de 1817 informa-se sobre a audiência concedida 

pelo monarca ao Exmo. Pedro de Balk Poleff, Enviado Extraordinário e Ministro 

Plenipotenciário de Sua Majestade o Imperador de todas as Rússias. Segue-se 

informações sobre o bloqueio ao porto de Pernambuco, onde alguns navios que 

pretendiam entrar no porto são obrigados a regressar ao porto de Lisboa. No dia 20 de 

Agosto as notícias continuam a envolver a insurreição pernambucana. O periódico 

informa que “não se tendo verificado a noticia de achar-se já Pernambuco restituído à 

obediência devida, como geralmente se pensou (…)”, passa a relatar os últimos 

acontecimentos extraídos da Gazeta do Rio de Janeiro de 21 de Maio. Também 

reproduzindo notícias das Gazetas da Bahia de 11 de Abril e 2 Maio de 1817, informa-

se que famílias haviam desertado para o sertão e que os negociantes da Bahia tentavam 

salvar “seus cabedais”. No dia 21 de Agosto publica-se a relação das pessoas que 

entregaram no Real Erário Donativos gratuitos para as urgências do Estado, desde 31 de 

Maio até 18 de Abril de 1817. Trata-se de uma lista considerável com mais de cinquenta 

pessoas, entre militares, negociante, e profissionais liberais. A lista segue na edição de 

22 de Agosto. No dia 24 de Agosto de 1817 informa-se sobre as embarcações 

portuguesas que entraram o porto do Rio de Janeiro a 24 de Maio de 1817. Muitas das 

informações, como nos informa o periódico, são notícias reproduzidas da Gazeta do Rio 

de Janeiro e Gazeta impressa na Bahia. Em uma destas notas verifica-se o amor e o 

apreço do monarca ao seu genro falecido. Informa-se que havia chegado de Portugal o 

“magnífico túmulo” que o monarca havia mandado construir para depositar os restos 

mortais de seu sobrinho e genro o “Sereníssimo Senhor D. Pedro Carlos de Bourbon e 

Bragança, Infante de Espanha e Almirante General da Marinha Portuguesa”. Informa 

ainda a nota que na noite do dia 25 de Maio “passou S. M. acompanhado do Príncipe 

Real e do senhor Infante D. Miguel” à Igreja do Convento dos Religiosos Menores 

Observantes e mandou abrir o sepulcro e reconhecer a identidade do corpo ali 

depositado. Feito o exame pelo Regedor e chanceler da Casa de Suplicação e fechado o 

caixão, seguiu-se celebrações fúnebres acompanhadas pelo Monarca, filhos e religiosos 
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do convento, “cantado pelos músicos da Real Câmara” . O corpo ficou exposto na 

Igreja, “assistido a Guarda Real dos Archeiros, em toda a noite quatro religiosos 

mudados de meia em meia hora, entoavam(…) os Nocturnos do Officio de Defuntos”. 

No dia a seguir, houve novas cerimónias fúnebres e o corpo foi depositado no 

“pomposo túmulo de mármore” que tem sobreposto o busto do Sereníssimo Senhor 

Infante, também em mármore. Em 1 de Setembro de 1817 o periódico traz uma nota que 

reproduz notícia da Gazeta do Rio de Janeiro de 30 de Abril. Nesta informa-se sobre o 

poder medicinal das águas do “Cubatão”, na Ilha de Santa Catarina. O médico da 

Divisão dos Voluntários Reais, encarregado dos Hospitais Militares desta Ilha, havia 

remetido ao Físico Mor do Reino as observações que fizera sobre as águas. Sendo 

assim, informa-se sobre os “grandes préstimos daquelas águas em todas as moléstias de 

debilidade” e que de “todas as partes do interior tinham concorridos enfermos”. Em 3 de 

Setembro reproduz-se novamente notícias da Gazeta da Bahia de 13 de Junho sobre os 

revoltosos de Pernambuco. Nela informa-se que 71 presos haviam chegado à Bahia 

pelas mãos do comandante do bloqueio de Pernambuco, Rufino Peres Baptista, e entre 

eles havia as principais cabeças do movimento. Estes criminosos haviam fugido do 

Recife e se emaranharam pelo mato tendo sido perseguidos pelas tropas da Bahia e por 

caboclos. Como levavam grande parte do dinheiro do Erário ensacados em moedas de 

prata, não conseguiram se deslocar de forma mais ligeira. A nota também traz notícias 

do Maranhão, onde sabe-se da contribuição deste governo para o aprisionamento dos 

revoltosos, assim como a contribuição do governo do Piauí. Em 4 de Setembro publica-

se a Carta Régia de 16 de Janeiro de 1817, na qual o Monarca dirige-se ao Governador e 

Capitão General da Capitania de Mato Grosso, e aprova os Estatutos da nova 

Companhia de Mineração do Cuiabá. Outra nota informa que da cidade do Pará se 

remete para que seja publicado um minuciosa relação que a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Freguesia da Campina, da cidade do Pará, dava as “mais plausíveis 

demonstrações de prazer e alegria pela feliz Aclamação de S.M., e Exaltação ao trono 

do Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil”. Em 5 de Setembro publica-se os 

Estatutos para o governo da Companhia da Mineração do Cuiabá, assinado pelo Conde 

da Barca no Rio de Janeiro em 16 de Janeiro de 1817. Em 1 de Outubro o periódico traz 

a noticia de que no Rio de Janeiro a 26 de Maio, houve uma “Grande Gala na Corte” 

pelo motivo de estar “ajustado o casamento de S.A.R. o senhor D. Pedro, Príncipe do 

Reino Unido de Portugal, do Brasil, e dos Algarves, com a Sereníssima Senhora 

Carolina Josefa Leopoldina, Arquiduqueza de Áustria. As cerimónias incluíam as 
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felicitações de todo o Corpo Diplomático e da Corte, “como grande número de pessoas 

distintas que tiveram a honra de beijar as Reais Mãos (…)”. Seguiu-se ainda, pela noite, 

festividades no Teatro da Corte, com representação de ópera. Em 2 de Outubro informa-

se sobre as notícias veiculadas no Rio de Janeiro a 16 de Junho. Nesta altura, tem-se 

informações de que as tropas navais de Sua Majestade já se encontravam no Recife, 

Pernambuco, e que a rendição daquela Capitania acontecera no dia 20 do mês passado. 

A restauração da praça de Pernambuco foi comemorada no Rio de Janeiro no Teatro 

Real de São João, ainda como nos informa o periódico. Em 3 de Outubro volta-se a 

informar sobre as águas minerais de Araxá, na Capitania das Minas Gerais. Informa-se 

que foi o Tenente Coronel e Engenheiro Barão de Eschwege o primeiro a chamar a 

atenção sobre estas águas e o dito “sal carbonato de potássio com excesso de alkali” que 

nela contém. A seguir, dá-se detalhes maiores sobre a composição das águas de Araxá. 

O periódico também informa nesta edição a morte do Conde da Barca, António de 

Araújo Azevedo, do Conselho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 

da Marinha e Domínios Ultramarinos, Grão Cruz da Ordem de Cristo, etc. O Ministro 

falecera no Rio de Janeiro a 21 de Junho de 1817, aos 65 anos. Informa-se também 

sobre a cerimónia do “beija-mão” realizada na terça-feira dia 24 de Junho na Real 

Quinta da Boa Vista, por ocasião dos anos de S.A.R. Em 14 de Novembro de 1817 

reproduz-se notícia da Gazeta do Rio de Janeiro de 10 de Setembro onde se publicou a 

Relação dos despachos expedidos pela Repartição dos Negócios Estrangeiros e da 

Guerra, por decretos de diferentes datas. Vê-se que o Conde de Funchal, actualmente 

embaixador extraordinário e plenipotenciário em Roma, era encarregado de uma 

comissão especial na corte de Madrid. Para enviado extraordinário e ministro 

plenipotenciário na corte de Turim, destinava-se o Conde de Linhares, D. Vicente de 

Sousa Coutinho, entre outros despachos. Em 15 de Novembro, também do Rio de 

Janeiro, se tem a noticia sobre a conduta do governador do Piauí o qual havia rompido 

comunicação e correspondência com a Capitania de Pernambuco por ocasião do 

movimento de insurreição. Em 19 de Novembro de 1817, informa-se que em 5 de Julho 

deste ano, por ocasião do “Dia Natalício da Sereníssima Senhora Infanta D. Izabel 

Maria”, concorreram ao Paço da Real da Quinta da Boa Vista grande número de pessoas 

das classes mais distintas para terem a honra de a cumprimentarem. Também nesta 

edição publica-se a Relação dos Despachos publicados na Corte em 4 de Julho de 1817, 

aniversário da Infanta D. Izabel Maria. Em 21 de Novembro reproduz-se da Gazeta do 

Rio de Janeiro a Proclamação do Conde Palma, Governador e Capitão General da 
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Capitania de São Paulo, convidando os vassalos de S. M. a alistarem-se nos dois 

regimentos de Milicianos Voluntários. Em 22 de Novembro a Gazeta de Lisboa, tendo 

como base as informações da Gazeta do Rio de Janeiro de números 39, 40 e 41, faz um 

detalhado relato sobre os movimentos militares ocorridos durante a revolta em 

Pernambuco. Por fim, informa-se que na Bahia pelos seus infames atentados, “pagaram 

com a vida” os rebeldes Domingos José Martins, Jozé Luiz de Mendonça e o Padre 

Miguel Joaquim de Almeida. Em 24 de Novembro reproduz-se da Gazeta do Rio de 

Janeiro de nº 55 os Decretos nos quais o soberano promove os oficiais que se 

destacaram no sul do Brasil. Reproduz-se ainda o Decreto que concede a clemência aos 

militares que se desertaram das suas bandeiras, devendo os mesmo se apresentarem e 

voltarem a servir. Aqueles desertores que não se apresentaram no referido prazo 

estipulado pelo decreto de forma voluntária, seriam presos e sentenciados segundo a lei. 

O Decreto foi expedido no Rio de Janeiro a 4 de Junho de 1817. Em 25 de Novembro 

noticia-se sobre o ofício solene que o bispo de São Paulo fez em homenagem ao 

Marquez de Aguiar em agradecimento aos muitos favores e “para mostrar a sua 

gratidão”. Nesta edição observamos quase que de forma inédita a movimentação 

económica de exportação do Reino de Portugal e do Brasil e “das suas dependências” ao 

porto de Hamburgo. A informação também é uma reprodução da Gazeta do Rio de 

Janeiro de 19 de Julho de 1817. Em 26 de Novembro reproduz da Gazeta do Rio de 

Janeiro de 23 de Julho de 1817, nº 51, uma carta originária de “Monte Vídeo” onde vê-

se a relação de prisioneiros portugueses que se libertaram da prisão no dia 17 de Maio. 

A carta foi escrita por  Carlos Frederico Lécor em “Monte Vídeo” aos 26 de Maio de 

1817. Em 27 de Novembro reproduz-se a noticia da gazeta do Rio de Janeiro onde 

informa sobre as pessoas que foram ao Paço da real Quinta da Boa Vista 

cumprimentarem as princesas D. Maria Francisca Benecdita, Princesa do Brasil e D. 

Maria da Assumpção, Infanta, por ocasião de seus respectivos aniversários. Informa-se 

sobre as festividades na Vila da Cachoeira por ocasião da restauração de Pernambuco, 

assim como em Vila Rica na Capitania de Minas Gerais. Na edição a seguir, 1 de 

Dezembro as festividades narradas são da cidade de São Paulo. Em 2 de Dezembro a 

Gazeta do Rio de Janeiro de 13 de Agosto de 1817 informa e a Gazeta de Lisboa 

reproduz, a audiência concedida pelo soberano para a apresentação ao Conde de 

Flemming, enviado extraordinário e Ministro Plenipotenciário de El Rei de Prússia. O 

ministro apresentara as suas credenciais. Neste mesmo dia teve audiência de S. 

Majestade o Barão de Neveu, encarregado dos negócios de Áustria. A seguir o 
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periódico informa sobre outras localidades em que se festejou o fim da revolta de 

Pernambuco. Em 3 de Dezembro reproduz-se notícia de 21 de Agosto sobre a 

“celebração dos Felicíssimos Desposórios de S.A.R. o Príncipe Real do Reino Unido de 

Portugal, do Brasil, e dos Algarves, o Senhor D. Pedro de Alcântara, com a S.A.I. a 

Sereníssima Senhora Arquiduqueza de Áustria Carolina Josefa Leopoldina”, ocorrida na 

corte de Viena no dia 13 de Maio. Estavam unidas novamente as casas de Áustria e de 

Bragança. Na edição de 4 de Dezembro reproduz-se informações de 23 de Agosto 

informando-se sobre as festividades ocorridas na cidade do Rio de Janeiro pela ocasião 

do matrimónio. Reproduz-se ainda informações de 10 de Setembro onde vê-se a relação 

das embarcações que chegaram dos portos de Portugal ao Brasil em Julho, Agosto, 

Setembro de 1817. Em 8 de Dezembro reproduz-se informações de 23 de Agosto da 

Gazeta do Rio de Janeiro que dão conta das festividades ocorridas na Vila de Parati e 

no Rio de Janeiro por ocasião da restauração de Pernambuco. Em 9 de Novembro 

reproduz-se noticias de 3 de Setembro na qual informa-se sobre o “beija-mão” 

concedido no dia 29 de Agosto de 1817 seguido de festividades em comemoração ao 

Dia Consagrado à degolação de São João Batista. Nota-se que o periódico passa a 

reproduz variadas informações sobre a corte no Brasil e sobre a cidade do Rio de 

Janeiro, como a notícia de que em 1812 o Intendente Geral da Polícia ordenara 

melhorias nos Campos de Goitacases, inutilizados por inundações que infectavam a 

atmosfera da cidade, e assim ordenara que se drenassem rios. Informa-se por fim que os 

trabalhos haviam sido concluídos em 1814. No ano de 1817 vemos uma clara evolução 

da qualidade das notícias veiculadas pela Gazeta de Lisboa. A elevação da colónia a 

Reino Unido foi com certeza o motivo pelo qual as noticias passaram a ser mais 

frequentes e com mais detalhes. A comparação com os periódicos que metodicamente 

informavam sobre a evolução da movimentação económica e politica do Brasil, ainda 

deixa este periódico aquém nas informações, mas, com certeza, observa-se que a Gazeta 

passava a informar mais sobre a evolução da presença da corte no Rio de Janeiro, 

informações antes escassas. O movimento dos portos e a relação dos produtos 

exportados, assim como a melhoria na estrutura física da nova capital do Reino, e facto 

inédito em noticias para este periódico lisboeta. A prioridade ainda é concedida à 

evolução dos acontecimentos sociais envolvendo a Família Real, como aniversários, 

cerimónias de “beija-mão”, despachos e serviços fúnebres. Acreditamos que omissões 

ainda eram a prioridade dos redactores, conscientes que estavam das circunstâncias 

envolvendo a movimentação da corte, pois eram leitores da Gazeta do Rio de Janeiro. 
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Ocorria portanto e ainda, um filtro de informações, e somente uma certa dose de 

informações eram repassadas aos habitantes de Lisboa. 

1818 

O periódico inicia o ano informado a seus leitores sobre a abertura de estradas, canais e 

pontes que facilitam o comércio interior “a que está ligado intimamente o exterior”. Em 

09 de Fevereiro reproduz-se notícias do Rio de Janeiro de 08 de Novembro de 1817 

onde informa-se sobre a chegada da esquadra que conduzia S.A.R., a “Sereníssima 

Senhora Princesa Real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 10 de 

Fevereiro informa ainda sobre a chegada à corte do Conde de Eltz, Embaixador 

Extraordinário de S.M. o Imperador de Áustria, Rei de Hungria e de Boémia, que 

também viera na esquadra que conduzira a princesa. Nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro 

volta-se a informar sobre a revolta em Pernambuco. No dia 16 de Fevereiro informa-se 

sobre as festividades em Mariana, Capitania de Minas Gerais, em comemoração ao 

sucesso da restauração em Pernambuco. Nas edições seguintes, as informações referem-

se às festividades do dia natalício de D. Pedro de Alcântara, e no dia 19 sobre as 

festividades do dia natalício de D. Miguel. As edições seguintes referem-se às 

movimentações na corte com a presença da Sereníssima Princesa Real Carolina Josefa 

Leopoldina. Na edição de 4, 5, 16 e 30 de Março, volta-se a informar sobre as 

movimentações das tropas ao sul do Brasil. Em Maio as informações centravam-se 

novamente nas movimentações do cotidiano da corte, e no dia 13 sobre a aclamação de 

D. João VI. Nas edições seguintes publica-se apenas despachos efectuados na corte por 

ocasião da aclamação do rei, e no mês de Junho informa-se sobre a construção de um 

monumento em homenagem ao monarca. A Convenção sobre a escravatura assinada 

entre Portugal e Inglaterra, com as instruções destinadas aos navios de guerra, é 

publicada na edição a seguir, sem maiores comentários. A partir do mês de Agosto 

voltam a predominar notícias sobre os dias natalícios dos membros da família real, 

assim como a rotina de publicações dos despachos. Em 2 de Novembro publicam-se as 

festividades na cidade da Bahia em comemoração ao casamento do príncipe. 

1819/1820 

O periódico neste ano volta a centrar-se novamente nas notícias do cotidiano da corte, 

sem maiores informações sobre o Brasil. Em 13 e 16 de Janeiro informa sobre as 

festividades na corte por ocasião do dia natalício do rei, e a seguir publica-se despachos 

e relação de mercês. Em 01 de Fevereiro novas comemorações e novos despachos, 

assim como em 27 de Abril. No dia 4 de Agosto anuncia-se o baptizado da neta do 
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monarca, a “sereníssima senhora princesa da Beira”, filha do príncipe e da princesa do 

Reino Unido. Em 18 de Agosto informa-se sobre o início das aulas na Academia Militar 

O ano de 1820 foi um ano sem grande informações sobre o Brasil, apenas despachos da 

Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e festividades na corte. 

Anexo 2 

Correio Braziliense 

1808 

Nesta primeira edição a secção Política reproduz o decreto do Príncipe Regente, através 

do qual o soberano declara a sua intenção de mudar a corte para o Brasil. Como a 

redacção do periódico era de Junho de 1808 e o invasor se encontrava em solo 

português, o periódico reproduz também nesta mesma edição, a Proclamação do 

General Junot aos habitantes de Lisboa. Observa-se que o redactor do periódico busca 

contextualizar a situação política para seus leitores, visto que as informações se 

propagavam com um considerável intervalo de tempo entre o acontecimento, publicação 

e leitura dos factos.  Neste contexto político, o redactor manifesta-se favorável à retirada 

do Príncipe Regente para o Brasil, lembrando a seu leitor sobre os factos ocorridos em 

Espanha nos quais o monarca tornou-se refém de Napoleão. Associando a presença do 

soberano na América Portuguesa, o redactor coloca em pauta a questão dos territórios 

pertencentes à Espanha. Assim se manifesta: sendo o Príncipe Regente de Portugal 

“Príncipe do Brazil”, que, “por parte de Sua Mulher, he o único herdeiro legítimo da 

Monarchia Hespanhola, deve apossar-se de tudo o que lhe ficar ao capto (…)” . 

Continuando a desenvolver esta ideia, o redactor sugere que o governo português 

associado ao governo inglês, deveria unir forças para desmembrar as colónias 

espanholas de sua metrópole pois, para o redactor, Carlos IV, “como Rey e Soberano, 

deixou de existir”. Nestas primeiras edições o redactor lança uma nova polémica 

política enfrentando os governadores presentes na América Portuguesa e lançando a 

público o debate sobre a governação, pois o periódico defendeu a retirada do soberano e 

da corte para o Brasil e ao mesmo tempo coloca-se ao seu lado na construção do futuro 

Império na América. É de importância nesta edição de Julho de 1808 um edital 

publicado na secção Literatura e Sciencias no qual se faz uma análise do folheto 

intitulado “Causas e consequências da recente emigração para o Brazil”. Presumindo-

se autoria do redactor, a referida análise cita o folheto impresso em Londres, 1808, por 

Ralp Rylance e outro também impresso na mesma data e na mesma cidade por Duarte 
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Jaime Lingham, e ferozmente combate os autores que depreciam por vezes a situação 

estabelecida em Portugal. Ainda nesta secção publica também o edital de 28 de Janeiro 

de 1808, assinado no Brasil, na Baía, pelo Príncipe Regente. O referido edital, marco na 

História do Brasil e de Portugal, autoriza a abertura dos portos brasileiros “aos navios 

estrangeiros pertencentes a vassalos de potências que se reputam estar em amizade e 

paz com a minha Real Coroa(…)”. O periódico informa ser uma ordem de carácter 

provisório “até que se arrange um systema geral de regulamentos”, mas ao fim desta 

edição, em Apendix, encontra-se uma cópia do Decreto do Príncipe Regente de Portugal 

com a exacta íntegra do Edital a este respeito. Na edição de Setembro de 1808, nº 4 do 

vol. I, e já ao fim da primeira invasão francesa, o periódico divulga o “Manifesto, ou 

Exposição Fundada, e Justificativa do procedimento da Corte de Portugal a respeito da 

França (…)”. O mesmo havia sido expedido no Rio de Janeiro a 1º de Maio de 1808. 

Com um firme propósito de criar um novo Império na América, a corte portuguesa 

espera ver renascer na Europa a segurança e a independência das potencias, “que 

d’antes formava uma espécie de República, que se balançava, e que se equilibrava em 

todas as suas diferentes partes”. Pode-se observar que neste mês o periódico 

proporciona a seus leitores a informação do desenrolar dos factos políticos, 

apresentando opiniões e conduzindo a formação de uma opinião pública. Em Outubro 

de 1808 apresenta na secção Miscelânia a notícia do estabelecimento da Imprensa no 

Brasil. Assim escreve o redacto: “ O Mundo talvez se admirará, que eu vá enunciar 

como uma grande novidade, que se pretende estabelecer uma imprensa no Brazil; mas 

tal é o facto”. As palavras de Hipólito carregadas de emoção, transmite a importância 

deste episódio que certamente veio a influenciar ideias, criar consciência política e gerar 

manifestações ao longo da história do Brasil Colónia. Em outro momento o periódico 

informa sobre a “Guerra dos Botocudos”1. Em uma abordagem crítica refere-se a um 

certo documento de oito páginas dirigido à Nação dos Botocudos. Considerado como 

um genocídio, a política joanina buscava a expansão do território eliminando índios 

indomáveis; e ainda com direito a um documento de declaração de guerra dirigida  a 

uma nação indígena. Em um outro decreto publicado o periódico informava sobre a 

instalação de uma fábrica de pólvora sob o comando do brigadeiro de nome Napion. 

Noticia-se também sobre a publicação de um Alvará, que nas palavras do redactor era 

                                                
1 Para maiores detalhes sobre a Guerra dos Botocudos: 
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/docspdf/ABEP2008_1953.pdf 
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“verdadeiramente interessante, cheio de justiça e digno de louvor”. O Alvará revogava e 

abolia toda e qualquer proibição que impedia a instalação de “todo o genero de 

manufacturas”. É de importância ressaltar que a revogação a este respeito abrangia não 

só o Estado do Brasil, mas também os domínios ultramarinos, permitindo assim o 

estabelecimento de todo o género de manufacturas sem exceptuar alguma. O referido 

fora assinado em 1º de Abril de 1808, veio derrogar o Alvará de 5 de Janeiro de 1785. 

No decreto de 07 de Abril de 1808, mandava-se estabelecer um Arquivo Militar; 

“estabelecimento sendo próprio de uma nação que tem proporções para ser grande(…)”. 

Informa ainda o periódico sobre o Alvará de 7 de Junho de 1808 no qual se estabelece o 

tributo da Décima no rendimento líquido dos prédios urbanos. O redactor não faz 

maiores comentários sobre o decreto, mas alerta sobre a administração pública que se 

inicia no Estado do Brasil “e que foi um dos motivos da ruína de Portugal na Europa”. 

Em Alvará de 10 de Maio de 1808 se erigiu a Relação do Rio de Janeiro em “Casa da 

Supplicação do Brazil”, para ser a corte de justiça superior onde se decidam em última 

instância as causas já sentenciadas. Por fim, o último decreto que estabelece a taxa de 

16% para todas as fazendas e mercadorias “que forem próprias de meus vassalos, e por 

sua conta carregadas, em embarcaçoens nacionaes, e entrarem nas alfandegas do 

Brazil”
2
. Ainda neste decreto limita-se o comércio no Brasil a quatro portos,”o que tudo 

só terá lugar nas alfandegas desta corte, Bahia, Pernambuco, Maranhão, e Pará”. Para 

Hipólito da Costa esta limitação representa uma injustiça, pois o comerciante do Rio de 

Janeiro, Santos, Santa Catarina e Rio Grande ficavam esquecidos. O porto de Santos era 

o único porto considerável da capitania de São Paulo, o último porto do sul era o de 

Santa Catarina sendo este capaz de receber navios de grande calado; e o do Rio Grande 

por seu intenso comércio com o Paraguai e Chile. Em um decreto expedido no Rio de 

Janeiro a 07 de Abril de 1808, ordenava o Príncipe Regente a instalação em uma das 

salas que hora servem como aula militar, anexas à repartição de Guerra, um arquivo 

militar. Publica-se a seguir o regimento do dito arquivo militar, datado na mesma e 

assinado por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Outro regimento também se publica; 

desta vez referente a Casa de Suplicação anteriormente citada. O periódico também 

desenvolve a discussão, por meio de notícias da corte no Brasil, sobre a “Reclamação” 

dos representantes da Casa Real de Espanha, D. Carlota Joaquina de Bourbon, Princesa 

                                                
2 A carta-régia da abertura dos portos foi modificada pelo decreto de 11 de Junho do mesmo ano, 
reduzindo-se os direitos de importação quando feita por nacionais, de 24 para 16% e fixando-se em 4% os 
de reexportação através das alfandegas da Corte, Bahia, Permanbuco, Maranhão e Pará. 
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de Portugal e do Brasil e D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, infante de Espanha. 

Escrita no Palácio do Rio de Janeiro a 19 de Agosto de 1808, ambos fazem a S.A.R., o 

Príncipe Regente de Portugal, a “reclamação” para que se digne a atender, proteger e 

conservar os “sagrados” direitos que a sua “Augusta Casa” tem ao trono de Espanha, 

visto que o Imperador dos franceses havia destronado Carlos IV e sua “Altezas Reais o 

Príncipe das Astúrias e Infantes D. Carlos e D. António”.  Neste mesmo dia o Príncipe 

Regente emite sua resposta, a qual encontra-se também publicada a seguir à 

“reclamação”. Com interesse e de pleno acordo com a solicitação, S.A.R. lança a 

público a sua resposta e procura alcançar uma aliança com os espanhóis da América, 

enfatizando a necessidade de protegê-los na busca da paz e da prosperidade. Ainda neste 

mesmo dia, 19 de Agosto de 1808,  a Princesa Carlota emite um manifesto na 

continuidade das comunicações e, no dia 20 o infante D. Pedro Carlos de Bourbon 

também o faz. Neste caso, a situação que se coloca em pauta havia sido cogitada por 

Hipólito da Costa em seu edital de “Pensamentos Vagos sobre novo Império do Brasil” 

de Junho de 1808. Por fim, um edital na secção de Commercio e Artes faz referências ao 

comércio entre o Brasil e a Inglaterra. O redactor faz referência ao algodão, como o 

mais lucrativo género que do Brasil se pode mandar para a Inglaterra. Também faz 

referência ao sebo, anteriormente originário da Rússia, mas que agora, devido a guerra 

desta com a Inglaterra tem seu preço muito elevado. Com relação ao açúcar, lembra o 

redactor do seu baixo preço à época em Londres, pela dificuldade que há em o 

reexportar para o continente europeu e pela grande quantidade deste género que tem 

chegado das Índias Orientais e Ocidentais. O tabaco, outro género de considerável 

importância nas produção do Brasil, encontra-se em alta no mercado devido ao embargo 

dos Estados Unidos, chegando o seu preço a 5 vezes mais do que era. No caso do café, 

também outro importante produto na pauta da exportação do Brasil, encontra-se vedado 

seu consumo por não ser originário das colónias inglesas. Sendo assim o seu comércio 

tem a expressa cláusula de ser para exportação. Verifica-se também um incentivo por 

parte do redactor, do plantio do arroz. Para ele o arroz brasileiro tem boa reputação e 

numa visão internacional indica a Carolina nos Estados Unidos como o lugar onde 

pode-se adquirir variadas sementes. Já o anil do Brasil, não Gaza da mesma reputação e 

é considerado de baixa qualidade. Quanto aos couros, nota-se que não se recomenda seu 

comércio pois o mercado na Inglaterra encontrava-se saturado deste produto devido ao 

fechamento de seu comércio na maior parte dos portos do continente europeu. Já o 

cacau apresenta bom preço no mercado, mas lembra o redactor que é necessário mais 
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pureza no produto. Bom preço também é encontrado para as drogas quem vem do 

Brasil, como a salsaparilha, quina e outras. Bom preço, considerado alto, tem a cachaça 

ou aguardente de cana de açúcar.  

1809 

Em sua primeira edição de Janeiro de 1809, o periódico publica na secção Commercio e 

Artes a resolução assinada em Estocolmo, Suécia, a 31 de Outubro de 1808, na qual se 

estabelecia os “Regulamentos Suecos sobre o Commercio do Brazil”. A dita resolução 

ordenava que comércio e navegação para o Brasil “seja aberto, livre, e permitido a todos 

os vassalos suecos que tem direito de negociar para fora do reino.” Ao mesmo tempo 

nomeia-se um Agente de Negócios no Brasil, assim como se reduz as taxas de 

alfândegas para os produtos que se destinam ao Brasil. Estabelecem-se os portos de 

Estocolmo, Gotemburgo e Carlshamn como portos francos para o negócio com o Brasil. 

O periódico informa ainda sobre medidas que estariam sendo contempladas em um 

possível tratado a ser negociado entre Lord Strangford e o Príncipe Regente. Os tratados 

existentes até então eram entre Portugal e Inglaterra e por sua vez encontravam-se 

fundamentados nos interesses mútuos da exportação de artigos portugueses de grande 

consumo na Inglaterra e também na situação política de Portugal, que constantemente se 

sentindo ameaçado necessitava da proteção da Inglaterra. No caso de um tratado 

envolvendo Brasil e Inglaterra, os produtos originários do Brasil não terão, em suas 

palavras, “grande consumo na Inglaterra, que são nela proibidos por causa da 

competência em que se acham com as Colônias Britânicas”. Na situação política o 

imenso território do Brasil não necessita da aliança de proteção efetivada pela Inglaterra 

com relação a Portugal. Em uma visão de futuro chama-se a atenção para as cláusulas 

que serão estabelecidas na elaboração de um tratado de comércio entre Inglaterra e 

Brasil. Finalizando esta edição, em Appendix, o redator comenta a respeito de um 

“extracto” dos jornais de Londres que fazem referência a um empréstimo da Inglaterra 

para o Príncipe Regente, no valor de 600 mil libras. O referido empréstimo seria pago 

com gêneros do Brasil e uma soma de 60 mil libras já havia sido adiantada quando da 

transferência da Corte para o Brasil. Na edição de Abril, na secção Política, temos 

notícias do Brasil que fazem referência à Capitulação de Cayenna. . Com relação 

à lei do estabelecimento da Polícia, copiada dos tempos de Pombal (25 de Junho de 

1760) era para Hipólito da Costa uma afronta à liberdade civil. Declara-se, portanto, 

contra a repetição deste um sistema no Brasil, como também declara injusto como a 

Corte chegou ao Brasil “deitar fora de suas casas os proprietários, para acomodar 
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aqueles que iam buscar um asilo”. Para Hipólito estabeleceu-se uma “complicadíssima 

administração de finanças” e emprega-se nos governos das capitanias militares de baixa 

patente, de qualidades que “em Portugal não se confiaria o governo da menor aldeia”.  

Novamente observa-se a crítica feroz do redator do periódico aos governadores do 

Brasil, que para ele exercem como “déspotas” a administração. A seguir passa a análise 

da divisão do território brasileiro. Para ele a divisão do território em Províncias, 

abolindo as Capitanias Gerais, ou “governos militares”, é “coisa de imediata 

necessidade”. Contrário a planos para se adquirir mais territórios sugere que se negocie 

com os espanhóis e que se pensem na possibilidade de ceder o território do norte do 

Amazonas. Aconselha por fim, a restituição às Câmaras, “únicas corporações 

populares” no Brasil, os direitos que sempre gozaram as câmaras em Portugal, e “que 

formam a base das cortes”. Para o povo é necessário o sentimento de “existência 

política”, lembra Hipólito da Costa, e que se possa votar de certa forma sobre os 

negócios da nação, encerrando assim a sua análise crítica. A análise sobre o folheto 

impresso no Rio de Janeiro sobre o comércio franco do Brasil, continua na edição de 

Julho de 1809. O autor, que como anteriormente ressaltamos é José da Silva Lisboa, 

continua a não ser nomeado pelo redator. Sendo assim, sem citá-lo nominalmente, 

Hipólito critica-o por enfatizar no impresso a necessidade de se fazer comércio com a 

Inglaterra, que nas palavras do autor do impresso, Silva Lisboa, era “por necessidade, 

interesse, política, e gratidão nacional”. Hipólito supõe, portanto, a existência de um 

partido no Brasil “que seja contrário ao franqueamento do commercio daquelle paiz 

com a Inglaterra”, levando assim Silva Lisboa a enfatizar a necessidade de comércio 

com os ingleses. Em sintonia com o autor o redator do periódico avança em mais alguns 

pontos na defesa do comércio com os ingleses. As vantagens para ele seriam várias, 

entre elas a saída dos gêneros, a extensão da indústria inglesa, e na busca de uma maior 

ligação sugere a introdução do estudo da língua inglesa e a “imitação do espírito público 

inglês”. Em seguida passa-se à comparação entre o comércio do Brasil com a Inglaterra 

e dos Estados Unidos com a mesma. Sugere Hipólito que a prosperidade dos Estados 

Unidos não é devida apenas ao seu comércio com a Inglaterra, mas também, e 

principalmente, a sua forma livre de governo. A mesma liberdade está presente no 

comércio praticada pelos americanos, o que faz com que os ingleses não tirem 

vantagens demasiadas. Para Hipólito semelhante situação de liberdade não existe no 

Brasil, onde “o filho de um lavrador ou do mecânico pode ser “preso para soldado”, 

onde o negociante, “que se acha muitas vezes sem outro capital senão o crédito pode ser 
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mandado a entrar para o Erário com um empréstimo forçado que lhe arruína 

inteiramente a suas especulações”, onde se pode mandar prender um homem em 

segredo, “sem lhe importar os contratos ou obrigações que tem de preencher”. Ressalta 

ainda Hipólito que a “fonte primaria de prosperidade dos Estados Unidos”, provém do 

grande aumento da população ocasionada pelos imigrantes. No Brasil, para o redator, 

não ocorre os mesmos atrativos para uma imigração como encontram os europeus nos 

Estados Unidos. Neste país, diferentemente do que ocorre no Brasil, não há monopólio 

algum sobre diamantes, pau-brasil, ursela ou outros produtos. Não há privilégios de 

qualidade alguma para ninguém, como, por exemplo, o de direitos de exportação. 

Portanto, vê-se um eficiente comércio com a Inglaterra, sugere Hipólito da Costa. 

Quanto ao comércio com a África, prefere o redator não escrever e se pronunciar, “logo 

depois de lembrar a prosperidade dos Estados Unidos onde a escravidão está abolida”, e 

lembra ainda da necessidade do governo do Brasil “remediar este mal”. Mesmo dentro 

deste quadro de disparidades comerciais, enfatiza o redator que não há nenhuma 

amizade tão útil ao Brasil como a da Inglaterra, “que se deve comprar mesmo a custa de 

sacrifícios”. Porém, continua ele, “a honra, a independência nacional nunca deve ser 

sacrificada”. Ainda nesta edição de Julho de 1809 encontramos referências quanto a 

anexação de Cayenna pelo Príncipe Regente no início do século XIX. O periódico 

publica uma interpretação do Capitão General do Pará, sobre a “Capitulação de 

Cayenna”. Em Agosto de 1809 em uma nova nota sobre o Brasil, Hipólito alimenta sua 

crítica ao governador do Pará. Em uma acusação de abuso de poder, refere-se a Jozé 

Narcizo e solicita a destruição do governo militar “que mais dia ou menos dia hade 

cavar a sua própria ruína”. O redactor insiste em reformas do governo do Brasil, mas 

em suas palavras, “mês a mês frustram as suas esperanças”. Observa-se que a censura 

exercida pela Intendência de Polícia em Lisboa, em tempos passados, estava renascida 

na Secretaria de Intendência Geral da Polícia no Rio de Janeiro. O redactor acusa de 

violação à legislação do reino semelhantes ameaças e questiona se as mesmas regras 

deverão ser aplicadas em Cayenna, agora sob o poder dos portugueses, visto que 

naquela colónia há duas imprensas. Interroga se também lá a imprensa será proibida ou 

censurada. Acusa ainda o partido francês, que existiu em Lisboa na altura da retirada da 

Corte e que no Brasil contém “uma tal parte”, de manobra para que tal medida de 

censura fosse adoptada. Hipólito levantou-se contra esta medida, contra o edital de 30 

de Maio de 1809, considerando uma usurpação proibir a circulação e afixação de avisos 

e noticias acerca de livros e obras estrangeiras sem o aviso do Intendente, e 



 29 

principalmente, a questão de se admitir denúncias em segredo. Para ele as delações 

ocultas era uma vergonha em pleno século XIX, pois além de serem uma injustiça, a 

tendência destas medidas era desassossegar o espírito dos povos, perturbando a 

tranquilidade até do mais inocente cidadão. Em nota na edição de Outubro de 1809 o 

tema volta a ser a reforma dos governos das províncias do Brasil. Em Novembro de 

1809 na secção de Commercio e Artes encontramos o artigo Sugestoens para os 

Negociantes do Brazil. Considerando a classe mercantil “a mais attendivel, depois dos 

agricultores”, Hipólito informa que tão logo o Príncipe Regente mudou para o Brasil 

com a sua Corte, formou-se em Londres uma associação de Negociantes Ingleses que 

pretendiam comercializar com o Brasil. A mesma associação tinha como objectivo 

combinar entre si o modo mais vantajoso de fazerem valer seus interesses. Enquanto 

isso, os comerciantes do Brasil permaneciam passivos e entregues ao acaso. Em 

Dezembro, última edição de 1809, na secção Política o periódico reproduz a carta de 

S.A.R., escrita no Palácio de Rio de Janeiro em seis de Julho de 1809, destinada aos 

governadores do Reyno. Nesta, o Príncipe Regente reduz o número de governadores 

para três, “com voto deliberativo em todos os objectos de administração publica”. Ao 

mesmo tempo nomeia para a Mesa do Desembargo do Paço Francisco da Cunha e 

Menezes e ainda ordena que seja reconhecido o Sir Arthuro Wellesley no comando das 

forças aliadas portuguesas e inglesas3. Nesta edição encontra-se ainda um outra nota nas 

reflexões do mês referente ao Brasil, no qual o redactor volta ao tema administração 

pública. Alertando sobre os vícios da antiga administração, ou seja, a administração 

exercida em Portugal, cita-se o Intendente Geral da Polícia do Rio de Janeiro, Paulo 

Fernandes, que na opinião do redactor  segue os passos do Intendente Pina Manique, 

dos tempos de D. Maria I. Não solicita o artigo a remoção do mencionado Intendente de 

Polícia das suas funções no Brasil, “pois que não se saberá que outro que venha ocupar 

o cargo será menos desejoso de abusar do poder”, mas pede-se a abolição da 

                                                
3 Segundo nos informa António Alves Caetano, o monarca anteriormente por meio da Carta Régia de 2 de 
Janeiro de 1809, bem longe de atender às críticas e difíceis condições existentes no Reino, procurava 
cercear a capacidade de decisão do Conselho da Regência, impondo que todos os negócios que não foram 
de carácter imediato e de pronta resolução, fossem dirigidos à Sua Real Presença. Para este mesmo autor, 
mesmo as nomeações de oficiais seriam interinas até que, aprovando-as, o monarca assinasse a patente. A 
carta evidenciava a “falta de noção que havia na Corte, instalada no Rio de Janeiro, acerca do que 
acontecia em Portugal”. Neste mês de Dezembro de 1809 foi recebida uma outra carta Régia de 30 de 
Agosto, a revogar, parcialmente, as instruções de 2 de Janeiro, o que mereceu o agradecimento dos 
governadores em carta de 23 de Dezembro de 1809. CAETANO, op. cit. p.28. Para maiores detalhes 
sobre a economia neste período ver também do mesmo autor: “Na periferia dos Impérios (1807-1820)”, 
in: A Economia portuguesa no tempo de Napoleão – Constantes e Linhas de Força, Lisboa, Tribuna da 
História, 2008. 
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“monstruosa” jurisdição que “tantos males causou em Portugal”, e poderá produzir 

“funestas” consequências no Brasil. Finaliza a edição alertando-se sobre o Partido 

Francez no Brasil , defensores de opiniões opostas e que “atacam pessoalmente alguns 

indivíduos que cooperam” com este periódico. 

1810 

Em Janeiro, primeira edição de 1810, o redactor volta ao assunto do referido Partido 

Francez no Brasil e aos ataques pessoais que tem recebido. Optamos em nossa pesquisa 

não aprofundarmos nesta discussão entre Hipólito da Costa e seus opositores. Ficaremos 

limitados à busca de informações sobre o Brasil e a Corte no periódico. Sendo assim, na 

edição de Fevereiro de 1810 volta o periódico a fazer reflexões sobre o comércio no 

Brasil. Hipólito recorda o facto de nas actuais circunstâncias um tratado entre a 

Inglaterra e o Brasil não poderia ser vantajoso para o último e, nestes termos, era 

preferível que não se realizasse tratado algum do que um que fosse nocivo4. As notícias 

passam agora a girar em torno da agressão de membros deste partido ao redactor do 

periódico. Hipólito relata que seu jornal tem sido atacado em Lisboa, Londres e no Rio 

de Janeiro. No caso específico do Brasil, o Correio Braziliense é exposto como um 

“periódico desorganizador que não respeita ninguém”. De semelhante modo ataca-se o 

ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho, negociador do tratado com a Inglaterra. Em 

Maio de 1810 a secção Miscellanea refere-se ao Brasil, especificamente aos navios 

mercantes da carreira do Brasil. Em uma subscrição feita pelos negociantes portugueses 

e ingleses residentes em Londres, premia-se o capitão e a equipagem da galera Flor-do-

Mar de Pernambuco. A referida galera envolveu-se em acidente com um brigue francês 

e, apesar dos destroços que sofrera pela artilharia, alcançou o porto inglês. Em seguida 

publica-se os nomes dos referidos comerciantes portugueses e ingleses que oferecem 

um prémio aos navegadores. Ainda nesta nota sobre o Brasil informa-se a formação de 

um acampamento de 10 mil homens no Rio Grande com o objectivo de atacar 

Montevideu, se caso as movimentações em Buenos Aires se estendam à Província do 

Paraguai. Para Hipólito este projecto não pode ser elaborado pelo conselho de ministros, 

“porque o que menos há na corte no Brasil é união entre os ministros”. Na edição de 
                                                
4 Tamanho foi o impacto do tratado de Fevereiro de 1810 que o Príncipe Regente tratou de justificá-lo por 
meio de um manifesto, no mês de Março seguinte, no qual figuram argumentos que ilustrariam qualquer 
proclamação ideológica em favor da liberdade de comércio. Com efeito, seus termos estão vazados em 
conceitos doutrinários de economia política que fariam inveja ao estilo de um Adam Smith, ainda que o 
filósofo escocês não tenha sido expressamente citado. In: ALMEIDA, Paulo Roberto de. “Hipólito e seu 
tempo: O nascimento do pensamento económico brasileiro”. Hipólito José da Costa e o Correio 

Braziliense. Vol. XXX, Tomo 1, Estudos. São Paulo, Imprensa Oficial, 2008. 
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Junho de 1810, na secção Commercio e Artes, encontra-se uma referência sobre o Brasil 

na qual publica-se um lista de algumas madeiras de construção de importância no 

Brasil, e ”seu merecimento intrínseco e extrínseco”, visto que as mesmas são produtos 

de “summa ponderação no commercio”. A referida lista tem como objectivo ajudar os 

comerciantes deste produto em Inglaterra em suas especulações mercantis. Em 

Miscellanea uma nota sobre o Brasil denuncia medidas secretas que procuram perpetuar 

o monopólio no Brasil do comércio sobre alguns produtos. Em mãos diferentes daquelas 

que haviam pago ao Erário Português por este monopólio comercial de determinados 

produtos, ocorria um comércio não oficial que muito afectava a administração pública. 

Denuncia o redactor a existência de homens que manejam os fundos públicos do Brasil 

em Londres e exige uma monitoramento destes fundos e destas pessoas, que para ele é 

uma precaução necessária. Em Julho de 1810, o Correio Braziliense na secção 

Miscellanea  publica um artigo referente às finanças no Brasil. Denuncia o periódico 

que há dois anos e meio se “transplantou” para o Brasil a corte, “e até agora as 

mudanças daquelle paiz naõ tem de forma alguma melhorado”. Para o redactor, 

enquanto não se adoptarem um sistema ao menos próximo do sistema inglês, no qual o 

parlamento vigia a corrupção, a “ruína virá ao Brasil progressivamente”. Na edição de 

Agosto de 1810 publica-se na primeira página, na secção de Política, o Tractado de 

Amizade Commercio e Navegação entre sua Magestade Britannica, e S. A. R. o 

Príncipe Regente de Portugal. O referido tratado nomeava como respectivos 

comissários e plenipotenciários, por parte da Inglaterra o Senhor Percy Clinton Sydney 

e Lord Visconde e Barão de Strangford; por parte de Portugal D. Rodrigo de Sousa 

Coutinho. Era composto por XXXIV artigos e foi feito na cidade do Rio de Janeiro aos 

dezenove de Fevereiro do “anno de nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e 

dez”. Na secção Commercio e artes publica-se o Alvará de Creação de um Banco 

Nacional no Rio de Janeiro. Publica-se os Estatutos para o banco publico, estabelecido 

em virtude do Alvará de 12 de Outubro de 1808. O Estatuto vem com a assinatura de D. 

Fernando Jozé de Portugal e foi expedido no Palácio do Rio de Janeiro em 8 de Outubro 

de 1808. Nota-se que a criação do Banco do Brasil, a expedição do Alvará Régio e dos 

estatutos, são de Outubro de 1808, e apenas em Agosto de 1810, portanto um ano e dez 

meses depois, o periódico torna público os referidos documentos. Ainda dentro desta 

secção, Hipólito da Costa inicia um complexo exame do Tratado de Comércio entre as 

cortes do Brasil e da Inglaterra. Procura-se apresentar as seus principais argumentos e 

debates. O redactor refere-se ao “longamente esperado Tratado de Comércio”. 
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Inicialmente manifesta o seu apreço pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil 

e enfatiza que estaria disposto a defendê-lo, sabedor que era das condições deste 

negociador e já prenunciando possíveis ataques que o tratado e sua pessoa iriam sofrer. 

Mas, após tomar conhecimento do referido tratado “que se fosse expresso em outros 

termos, o tomariam por uma capitulação”, por melhor que seja a sua vontade, não tem 

como o defender. Inicialmente aponta vários erros na tradução do original em inglês 

para o português. Entre os vários exemplos citados pelo redactor pode-se exemplificar o 

artigo 11. No original em inglês, o tratado diz que os soberanos deverão conceder aos 

embaixadores os mesmos privilégios (the same). Na tradução para o português aparece 

a palavra semelhantemente. É evidente que a palavra semelhante tem muita diferença da 

palavra mesmo, ressalta Hipólito. Ao passar a analisar mais a fundo as disposições do 

tratado e menos as formalidades, o redactor aponta os seguintes aspectos: falta de 

reciprocidade, superioridade de condições que os ingleses vão gozar no Brasil, a 

influência deste tratado em retardar e impedir a prosperidade do “nascente Império do 

Brasil”, e a humilhação da dignidade nacional portuguesa “pelas confissões e admissões 

em que se compromete o carácter da nação”. Passa-se a seguir a análise detalhada de 

cada artigo. No artigo primeiro a crítica recai sobre o longo tempo que vigorará o 

tratado, o que com certeza impedirá que o Brasil, como um “Império nascente” possa se 

desenvolver. Em outro, demonstra-se a falta de reciprocidade e a dificuldade para fazê-

la cumprir, principalmente em termos comerciais. Em outro artigo é demonstrado que a 

mútua protecção aos vassalos das potencias assinantes residentes nos domínios da outra, 

na mais perfeita reciprocidade, não é possível devido a “singular excellencia da 

constituição e da reconhecida equidade da jurisprudência Britannica” . Para o vassalo 

inglês residente em domínios portugueses, a vantagem de sua jurisdição deixa-o “livre 

de que se exercite sobre ele o poder arbitrário praticado em Portugal”, que “permitido 

pela lei de polícia” poderá fazer visitas vexatórias, exames e inspecções arbitrárias de 

livros, papéis, contas, prisões em segredo por tempo ilimitado. Portanto, os ingleses 

residentes em domínios portugueses, em virtude deste artigo, claramente têm maiores 

vantagens do que um vassalo português residente neste mesmo domínio. Encerra o 

redactor a sua análise neste artigo sétimo, prometendo voltar à questão. Ainda nesta 

edição, desta vez na secção Miscellanea, o Brasil volta a ser notícia e o redactor expõe 

ao público a explicação dada pelo senhor ministro (Embaixador) de S. A. R. em 

Londres, com relação a diferença de pesos existente entre no Erário do Rio de Janeiro e 

os pesos praticados em Londres. Tal diferença gerou conflitos e desconfianças nas 
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remessas de diamantes do Brasil. Ainda nesta nota faz-se referência à nomeação do 

Cônsul de Liverpool. Em mais um exemplo da desarmonia entre os componentes do 

governo português,  da confusão em que se acha a administração pública, Hipólito relata 

o facto de haver três vice-cônsul5 nomeados ao mesmo tempo para Liverpool. O 

Ministro português em Londres não reconhecendo duas nomeações aprovadas pela 

Regência de Lisboa, nomeia um Cônsul/Vice-cônsul, que nas palavras de Hipólito era 

“para o fazer servir sem ter patente, expulsando o Cônsul/vice-cônsul que servia”. Ao 

mesmo tempo o Ministro dos Negócios Estrangeiros no Brasil nomeia para 

Cônsul/Vice-cônsul de Liverpool outra pessoa “depois de ter facultado ao Embaixador 

em Londres para nomear outras”. Para o redactor se isto não prova a desarmonia das 

diferentes partes componentes do Governo Português, “não sabe-se que melhor provas 

poderia ele dar”. Para o redactor o referido ministro em Londres desobedece as ordens 

da Regência e até de S.A.R. e exemplifica outro episódio. Em 2 de Outubro de 1808 por 

meio de um aviso expedido no Rio de Janeiro pela Secretaria de Estado, se informava a 

este ministro que a nomeação dos agentes do Banco do Brasil em Inglaterra pertencia 

aos Directores do mesmo Banco. Em 28 de Fevereiro se expediu outro aviso da 

Secretaria de Estado do Rio de Janeiro em que se participava ao ministro que o Banco 

havia feito essa nomeação de seus agentes e que fosse entregue a eles “todos os 

contractos dos productos exclusivos da Fazenda Real”, o que não foi obedecido pelo 

Ministro. Para Hipólito a não aceitação dos agentes nomeados pelo Banco e a 

manutenção dos agentes nomeados pelo Ministro português em Londres, se fundamenta 

nos ajustes que fizera o mesmo ministro e o governo inglês com relação aos pagamentos 

dos empréstimos feitos à Inglaterra, “que deveriam ser feitos por estes seus agentes”. 

Reforça o redactor que a administração, após o alvará anteriormente publicado, é 

exclusiva do Banco do Brasil. Fica assim provado mais uma confusão da administração 

pública, caso o referido ministro tenha entrado em ajustes com o governo inglês, “em 

directa contradição com as leis de seu Soberano”, o qual havia designado o Banco para 

a contratação e resolução destes episódios. A seguir, o periódico publica a Convenção 

entre S.M. Britannica, e S.A.R. o Príncipe Regente de Portugal. Assignada em Londres, 

aos 21 de Abril, de 1809, na qual verifica-se os artigos que se referem ao empréstimo 

contraído pelo Soberano no valor de 600.000 libras esterlinas. Assinam a referida 

convenção George Canning e Souza Coutinho. Ao concluir a secção Miscellanea em 

                                                
5 Hipólito, dentro desta mesma nota, esclarece que  a denominação geral de Cônsul seguindo o costume 
da época, “costume ordinário de fallar” , entende-se também Viceconsules.  
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uma pequena nota o redactor tece louvores aos ministros ingleses pelo “vantajoso 

tractado de commercio que fizeram com a Corte do Brazil”. Para Hipólito os 

Brazilianos não poderão dizer outro tanto do seu negociador. Ressalta que talvez alguns 

ingleses podem ainda se queixar de seus ministros, por não tirarem maior partido das 

circunstâncias, “por que enfim, o que é o Reino de Portugal sem a Inglaterra?” Em uma 

comparação com algumas colónias inglesas. Em Setembro de 1810 na secção Política o 

periódico publica mais um Tractado de amizade entre a S.M. Britannica, e S.A.R. o 

Príncipe Regente de Portugal. No texto podem-se destacar alguns trechos que enfatizam 

a firme aliança entre Inglaterra e Portugal, “tanto pelos seus próprios princípios, como 

pelo exemplo de seus augustos antepassados”, pois o “Príncipe Regente de Portugal tem 

constantemente recebido de Sua Majestade Britânica o mais generoso, e desinteressado 

socorro, e ajuda, tanto em Portugal, como nos seus outros domínios (…)”. Feito na 

cidade do Rio de Janeiro aos dezenove de Fevereiro de 1810 tem as assinaturas na parte 

inglesa de Strangford, e na parte portuguesa do Conde de Linhares. O Tratado prevê, 

entre outras questões, conservar a paz e tranqüilidade, e no caso de uma das partes 

serem ameaçada por um ataque hostil por qualquer potência, “a outra empregará os mais 

eficazes e efetivos bons ofícios, tanto para prevenir as hostilidades, como para obter a 

justa e completa satisfação em favor da parte ofendida”. Confirmando artigo da 

Convenção Secreta de Londres, assinada em 22 de Outubro de 1807, antes da partida da 

Família Real para o Brasil, S.M. Britânica reafirma jamais reconhecer como Rei de 

Portugal outro qualquer príncipe que não seja o herdeiro e legítimo representante da 

Casa Real dos Braganças, e renova e mantém com a regência estabelecida em Portugal, 

a relação de amizade que há tanto tempo une as coroas. O Príncipe Regente “renova e 

confirma” a Sua Majestade Britânica a disposição “de inteirar todas, e cada uma das 

perdas, e defalcaçoens de propriedades soffridas pelos vassalos de sua Magestade 

Britannica, em conseqüência das differentes medidas, que a Corte de Portugal foi 

constrangida a tomar no mez de Novembro de 1807”. Por outro lado compromete o 

governo Britânico examinar algumas perdas sofridas pelo governo português e seus 

vassalos quando da ocupação de Gôa pelas tropas de sua Majestade Britânica, e 

havendo a devida prova, elas serão indenizadas. Ainda é importante ressaltar que o 

tratado, como forma de agradecimento à proteção dada pela S. Majestade Britânica e 

sua Marinha Real, dá-se o “privilégio de fazer comprar e cortar Madeiras para a 

construção de navios de guerra, nos bosques, florestas e matas do Brasil, excetuando-se 

nas florestas Reais”, assim como a permissão para construir e reparar navios nos portos 
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e baías daquele Império, mediante uma prévia representação à Corte de Portugal “por 

formalidade”. Reforça-se que estes privilégios “não serão concedidos a nenhuma outra 

nação ou estado”. Privilégio também concedido exclusivamente à Inglaterra, era a 

permissão para qualquer número de navios pertencentes a Sua Majestade Britânica 

“poder ser admitido há um mesmo tempo” em qualquer porto pertencente a Portugal. 

Esta cláusula encontra reciprocidade da parte inglesa. Merece destaque ainda os artigos 

no qual declara o Príncipe Regente de Portugal que; “espontaneamente no seu próprio 

nome, e no de seus herdeiros e sucessores”, impede a instalação da Inquisição na 

América Portuguesa, e outro no qual declara o Príncipe que “tem resolvido cooperar 

com Sua Majestade Britânica na causa da humanidade e justiça, adotando os mais 

eficazes meios para conseguir em toda a extensão dos seus domínios uma gradual 

abolição do comércio de escravos”. Observa-se que nos domínios portugueses na costa 

de África o comércio de escravos continuou permitido, sendo somente abolido por este 

artigo o comércio de escravos em outras partes da costa de África que não pertenciam 

aos domínios de Sua Alteza Real. Isto se justifica devido ao fato de que nestes outros 

territórios não pertencentes a Portugal, o referido comércio já estava abolido pelas 

potências e estados da Europa. Ainda nesta edição, na secção Commercio e Artes, 

Hipólito da Costa volta ao Exame do Tractado de Commercio entre as Côrtes do Brasil, 

e da Inglaterra. Procurando novamente demonstrar que não existe reciprocidade de 

ações. A falta de reciprocidade, tanta vezes denunciada, é conseqüência dos fatos, e para 

o redator, equivoca-se o negociador “braziliense” em insistir na reciprocidade. 

Classificando-o como um “iludido”, Hipólito julga que seu trabalho de denúncia, 

interpretação dos fatos, é necessário para não se iludir o público. Ao analisar 

detalhadamente os artigos, apontam-se as situações de desigualdade e as vantagens que 

os ingleses obtiveram. Limitaremos a apresentar algumas das destas vantagens 

apontadas pelo redator. No artigo sétimo é permitido aos ingleses abrirem a sua “loja de 

retalho ou de atacado em qualquer cidade ou lugar dos domínios de Portugal, mas 

nenhum português pode abrir em Londres de qualidade nenhuma”. Podem os ingleses 

viajar livremente por todos os territórios portugueses, mas os portugueses não podem ir, 

nem desembarcar em Inglaterra, em parte alguma, sem uma licença da inspeção dos 

estrangeiros. No artigo décimo, os ingleses obtiveram a vantagem de possuírem “juízes 

privativos” nos domínios portugueses, nomeados por eles para decidirem as causas que 

eles forem parte. Neste ponto o negociador “braziliense” chega a admitir certa 

superioridade das leis inglesas frente às portuguesas, o que para o redator é mais um 
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defeito, pois se a justiça não é bem administrada em Portugal como em Inglaterra, 

“queixem-se dos abusos da pratica e não da inferioridade das leis”, e assim recomenda 

aos ministros portugueses que ao invés de fazerem louvores à constituição inglesa, 

tratassem de pôr em prática a constituição portuguesa “principalmente no que ela se 

assemelha à constituição inglesa”. Na continuidade de sua análise, o redator passa a se 

referir ao Tratado de Amizade e à “intenção original” em se abolir a Inquisição. Para ele 

é justificável tal medida de tolerância a que se propôs fazer, e assim recorda quanto mal 

se fez a Portugal, “à prosperidade de seu comércio e ao aumento de seus conhecimentos 

a instituição de que se trata”. Ainda na edição de Setembro de 1810 o Brasil volta a ser 

notícia na secção Miscellanea. O periódico e seu redator voltam a insistir no tema 

“administração pública”; sua confusão e desordem, desta vez acrescida de mau emprego 

das rendas públicas. Volta também a referir-se sobre o episódio do cônsul, no qual o 

Ministro em Londres, D. Domingos de Souza Coutinho, não aceitou as credenciais do 

indicado pelo Ministro da Secretaria de Negócios Estrangeiros no Brasil, seu irmão D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho. Em Londres, afirma o redator, o ministro afirma que seu 

irmão lhe deu ordens para a nomeação e que assim já havia feito. Para Hipólito é mais 

um exemplo da confusão e desarranjo. Em Outubro de 1810 o periódico em sua secção 

Política publica a Carta Régia de sete de março de 1810, escrita no Palácio do Rio de 

Janeiro. Nela o Príncipe Regente procura explicar os seus atos após sua chegada em 

território americano; principalmente nas questões comerciais e no progresso em busca 

de uma “indústria sólida”; todos justificados pela adoção de princípios liberais. 

Observa-se que para um Monarca Absoluto, uma mão invisível de caráter liberal 

poderia estar por trás da elaboração desta Carta Régia. Hipólito volta a tecer críticas aos 

governantes do Brasil. De opinião contrária a seus correspondentes que colocam a culpa 

dos “males públicos” do Brasil na índole e no caráter dos governantes, o redator, por 

sua vez, insere o problema na organização do sistema. O redactor apresenta ao leitor a 

ideia de que esta classe considerava desnecessário estudar, adquirir um grau académico, 

já que alguma posição na escala social e politica estava garantida pelo nascimento. 

Sendo assim, alguns membros desta classe social tornaram-se membros do Conselho de 

Estado e em nada ajudaram a Portugal durante os turbulentos movimentos provocados 

pela Revolução Francesa. Hipólito acusa estes membros do Conselho de deixar a nação 

aniquilada por algum tempo, “devendo a sua restauração unicamente á protecção da 

Inglaterra”. Sendo este Conselho de Estado o mesmo que passou para o Brasil, não se 

pode esperar alterações e melhora alguma. Em Inglaterra, continua o redactor, todos os 
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nobres se “aplicam na tenra idade às letras”, sendo que a maior parte deles vão às 

universidades obter os graus académicos e concorrem para os lugares de maior 

importância. Mesmo aqueles que não frequentaram os estudos, mas são ilustres em suas 

funções e beneméritos da pátria, recebem o título honorário de uma universidade em 

reconhecimento. Como exemplo cita-se  Sir Sidney Smith, almirante inglês que 

participou da transferência da Família Real para o Brasil, que recentemente obteve na 

Universidade de Oxford o grau honorário de Doutor. Em Portugal, na opinião de 

Hipólito, os lugares do governo são uma “espécie de monopólio” nenhum natural do 

Brasil tem sido promovido ao Conselho de Estado. Nestas observações manifesta o 

redactor a sua indignação quanto ao sistema de governo transferido para o Brasil pela 

Corte, assim como o método como são escolhidos os membros deste governo, “à revelia 

dos naturais do Brasil”. Sendo assim, faz um alerta aos leitores: “os brasilianos não são 

cegos”. Ainda buscando alertar a seus leitores, Hipólito dá exemplo da situação 

existente entre a Espanha e suas colónias; situação esta que pode servir de lição para 

aqueles que se sentem injustiçados frente à situação criada pelo governo português. 

Como forma de advertência, após três anos de presença do governo português no Brasil, 

o periódico lança as sementes de um movimento libertador. Em Dezembro de 1810, na 

secção de Literatura e Sciencias é publicado as Observaçoens sobre a prosperidade de 

Estado pelos liberaes princípios da nova legislação do Brazil, por José da Silva Lisboa, 

que por sua vez foi impresso no Rio de Janeiro em 1810. Hipólito da Costa faz uma 

análise da obra que tem por objectivo justificar ao público a necessidade de novas 

medidas de comércio adoptadas pelo governo. Na questão do banco, para ele não se 

pode comparar o Banco estabelecido no Brasil com o Banco em Londres, onde os 

fundos estão “seguríssimos porque o governo não tem parte alguma em sua 

administração. Enfatiza ainda que existe “o iminente risco de que o governo do Brasil 

desvie fundos do referido Banco.” Ao encerrar a análise da obra de Silva Lisboa, o 

redactor deixa ao leitor uma reflexão sobre o artigo Instrucção nela contido. Neste 

artigo José da Silva Lisboa faz elogios a S.A.R. por manter os estudos públicos de belas 

artes e de filosofia, além de ter ordenado o estabelecimento de outros estudos de alta 

literatura, do ensino da matemática e também pelo plano “que virá a luz”, de instrução 

pública em todas as repartições de milícia e marinha. Refere-se ainda sobre possíveis 

experiências científicas realizadas no Rio de Janeiro por um certo Dr. Gardner, “a que 

foram assistir muitas pessoas”. Terminadas as observações sobre a prosperidade do 

Estado, passa-se a análise das Observações sobre a franqueza da Industria e 
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estabelecimento das fabricas no Brazil; por José da Silva Lisboa. Rio de Janeiro 1810. 

Na impressão Regia, Por ordem de S.A.R. Novamente vemos o redactor do periódico 

enfatizar a liberdade como condição para a prosperidade. Para ele uma indústria 

próspera está “à sombra da protecção da liberdade e não vigora em um país despótico”. 

Ao não considerar este factor de extrema importância em suas elaborações, Hipólito 

chama atenção, mais uma vez, sobre as consequências da opressão do despotismo. 

Outro ponto de atrito com Silva Lisboa está no fato do mesmo comparar os efeitos 

práticos da indústria nos Estados Unidos e os efeitos da indústria no Brasil. Ao não 

considerar o melhor momento de implementação de manufacturas no Brasil, Silva 

Lisboa usa o argumento de que a introdução das fabricas no país resultaria na perda, por 

parte do Estado, dos direitos que recebe das manufacturas estrangeiras. Hipólito refuta 

tal ideia lembrando o facto de que o desenvolvimento de manufacturas conduziria o 

Estado à arrecadação, desta feita, da manufactura produzida no país e comercializada 

cobrando-se impostos. O periódico, nas palavras do redactor, não busca propriamente 

refutar a obra de José da Silva Lisboa, apenas procura dar aos leitores uma ideia da 

mesma. A seguir, novamente é introduzido o tema da segurança da instituição bancária; 

desta vez em uma comparação com o Banco de Estado “erecto em 1791” nos Estados 

Unidos. Hipólito enfatiza a questão da segurança em se confiar em um Banco criado 

pelo Estado. Para ele os accionistas nos Estados Unidos estavam “seguríssimos”, pois o 

governo tem “fé pública” e os mesmos ao comprarem acções dos Bancos acreditam que 

o dinheiro estará mais seguro depositado no Banco do que “nas próprias casas ou 

mesmo em Bancos particulares”. Por fim, publica-se a seguir a lei composta e 

apresentada em 1796 ao Príncipe Regente por D. Rodrigo de Sousa Coutinho para a 

criação de um Banco público em Lisboa. Na secção Miscellanea o periódico retoma as 

reflexões do mês com uma nota sobre o Brasil. Hipólito apresenta ao leitor a questão 

envolvendo o governador de Montevideu, o qual recorrera á Corte do Rio de Janeiro 

solicitando auxílio de tropas para atacar Buenos Aires. Para o redactor o “menor 

projecto de hostilidades” contra a América espanhola causaria “males incalculáveis ao 

Brasil”. 

O território do Brasil, he taõ vasto, que toda a idea de o 

augmentar, he absurda, e a vantagem de ter os limites 

entre as duas naçoens claramente designados pelo Rio da 

Prata, naõ equivale aos riscos, e males, que se padeceraõ, 

tendo de obter essa vantagem com a força armada
6. 

                                                
6 Ibidem, p. 652. 
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 Para ele o Tratado de Comércio entre o Brasil e a Inglaterra já havia causado 

danos ao comércio externo do Brasil e, portanto, “o mal já estava feito não tendo 

remédio”, e o Brasil agora, tem de se preocupar com o aumento de sua população e com 

o comércio interno. Entretanto, se os ministros do Brasil persuadirem o soberano a que 

se empenhe em guerra com a América Espanhola, o conduzirão para o caminho oposto 

a seu maior interesse “que é aumentar a população e não o território do Brasil”. Lembra 

ainda que os Estados Unidos tem dado abrigo a imigrantes da Holanda, da Alemanha, 

da Itália, da Espanha e da Irlanda, o que deveria ser seguido pelo Brasil. Dentro de seus 

princípios de liberdade e justiça, acrescenta que é essencial em plano desta natureza, 

que a propriedade e liberdade pessoal dos indivíduos seja respeitada em consequências 

de leis “fixas e permanentes” e não por “Alvarás e Decretos”  que um secretário de 

Estado faz pela manhã e que “outro dispensa por um Aviso na tarde do mesmo dia”. 

Alerta o redactor que rumores públicos mencionam prisões por crimes políticos no Rio 

de Janeiro e que se estes procedimentos não forem conduzidos com maior prudência 

podem exacerbar o mal em vez de acabar com ele. Quando se verifica sinais de 

descontentamento o remédio não seria oprimir ou perseguir os descontentes e sim fazê-

los ser ouvidos e tentar resolver a causa. Hipólito da Costa não desistia de debater os 

vários aspectos das relações comerciais, assim como da competência dos negociadores, 

e assim escrevia: “Até que ponto os homens de talentos e ciência política, que passaram 

com a Corte para o Brasil, estarão em circunstâncias de conhecer a fundo o estado 

actual da agricultura e indústria do Brasil (…)7. Podemos afirmar que Hipólito analisou 

os tratados firmados não apenas com sua tradicional perspicácia e rigor pelo detalhe, 

mas também com seu conhecimento muitas vezes pessoal dos próprios negociadores e 

suas posturas respectivas em relação aos interesses ingleses em Portugal e no Brasil. 

 1811 

O Correio Braziliense, por sua vez, retoma o assunto sobre as finanças do Brasil. 

Hipólito da Costa, em Janeiro de 1811 alerta sobre um deficit que aumenta a cada ano, 

“porque se aumenta as despesas sem que se tome medida alguma para a boa cobrança 

das rendas do Estado”. Para ele a presença do soberano no Brasil poderia trazer “aos 

                                                                                                                                          
 
7 CB, 2: 130-31 
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povos que ali habitam muitos benefícios”, mas esta vantagem trouxera consigo “pesado 

encargo; isto é: o aumento das despesas visto que tem os “brazilianos” agora de 

sustentar a Corte e Família Real (…) além disso pagar as pensões de dez ou doze mil 

vadios e parasitas (…) e outras tantas sanguessugas do Estado que foram de Portugal 

para o Brasil fazer no Rio de Janeiro o mesmo que faziam em Lisboa; isto é, comer a 

custa do Estado e não fazer absolutamente coisa alguma para o bem da nação”. Em uma 

denúncia directa, sem poupar palavras e expressões, o redactor alega que o aumento das 

despesas do governo português está relacionada também com estes enormes encargos 

“que tem de pagar o povo do Brasil”. Denuncia ainda o contrabando nos portos do 

Brasil, onde não se faz a correcta recolha dos impostos, visto que muitas mercadorias 

passam sem serem declaradas, causando prejuízos ao Erário. Na edição de Março de 

1811 o periódico retoma o debate sobre o Tratado de Comércio com a Inglaterra e 

publica também, como na Gazeta de Lisboa o Decreto no qual o Príncipe Regente busca 

a reciprocidade entre os vassalos portugueses e britânicos na percentagem dos 

pagamentos “por entrada” nas Alfandegas do Reino. Ainda nesta edição de Março de 

1811, Hipólito da Costa lança uma questão relacionada com o sistema de agricultura e o 

aumento da população na colónia. Para ele seria o Brasil favorecido com a imigração de 

agricultores instruídos, originários de diferentes partes da Europa, “que soubessem 

escolher os terrenos para as diversas plantas, e as plantas que convém aos terrenos(…) 

que existem na vasta extensão daquele território, onde há chão e climas de incalculável 

variedade”. O redactor refere-se ainda sobre a agricultura do Rio Grande do Sul como 

sendo uma das mais férteis e que aquele território poderia ser o celeiro do Brasil e de 

Portugal. O aproveitamento destas terras tem sido feito pelos colonos originários dos 

Açores que ali se tem estabelecidos, “homens assiduamente empregados ao trabalho, 

mas absolutamente ignorantes dos princípios científicos da agricultura”. Ao incentivar o 

aumento da população e da agricultura o redactor alerta ainda que os exércitos franceses 

na Espanha eram compostos em sua maior parte de estrangeiros que foram tirados da 

agricultura de seus respectivos países, e que os mesmos poderiam também ser atraídos 

para o Brasil, o que viria a favorecer a diminuição das tropas do inimigo na Península. 

Ainda sobre esta polémica ideia, Hipólito acrescenta que a mistura destes europeus com 

os habitantes da colónia poderia levar “ao melhoramento físico da espécie pelos 

casamentos de pessoas de diferentes países e constituições”. Ainda nesta nota aborda-se 

a questão da abolição da escravatura. Para Hipólito as determinações da legislatura 

inglesa tem começado a influir o governo do Brasil e, portanto, qualquer medida a ser 
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tomada tornará necessário suprir a ausência destes trabalhadores de África8. No mês de 

Abril as noticias do Brasil no periódico são novamente uma repetição de denúncias 

sobre o despotismo dos governadores das províncias do Brasil. Hipólito relata receber 

diversas cartas narrando “injustiças sobre injustiças que ali praticam”, o que faz com 

que repetidamente aborde estas questões. Relata também, como também foi informado 

pela Gazeta de Lisboa, o envio de mantimentos para o exército em Portugal. Em sua 

opinião tais remessas são insuficientes e poderia ainda a colónia prover com maiores e 

mais diversificados produtos este auxílio de que tanto necessita os habitantes de 

Portugal. Finalizando o mês de Abril o periódico levanta a questão envolvendo a 

nomeação de cargos para a administração do banco do Brasil9, uma polémica que 

envolve a autoridade do soberano e a desobediência de ministros que insistem em 

colocar determinadas pessoas nos referidos cargos. Na edição de Maio de 1811 publica-

se mais um novo tratado com a Inglaterra, desta vez para o “arranjamento dos Paquetes 

entre S. M. B. e S.A.R. o Príncipe Regente de Portugal”, assinado no Rio de Janeiro aos 

19 de Fevereiro de 1811. Em sintonia com a Gazeta de Lisboa o periódico publica o 

Decreto que no qual busca-se regularizar o pagamento nas alfândegas dos géneros que 

chegavam do Brasil e eram levados a outros mercados na Europa. Ainda nesta edição 

Hipólito volta a atacar de forma directa a governação realizado pelos portugueses no 

Brasil. Para ele não há dúvidas de que o governo no Brasil é pior do que era em 

Portugal, visto ser mais despótico. Conclui que sem alguma reforma não pode aquele 

país prosperar, e os que lá estão influenciam o Soberano e “gritam” contra qualquer 

reforma pois querem se perpetuar “nos abusos com que se engordam”. Além das 

reformas tão solicitadas pelo redactor, aborda-se também a questão da imprensa livre. 

Escrevendo em Londres e longe de qualquer censura que possa impedi-lo de argumentar 

sobre diferentes temas, Hipólito informa que as cortes em Espanha haviam declarado a 

imprensa livre, que o governo de Caracas e outras juntas da América Espanhola também 

haviam declarado a imprensa livre. Deveria, portanto, os portugueses e brasileiros, 

“cercados com tantos exemplos desta natureza” não se acomodarem frente a este facto. 

Em Julho de 1811 volta o periódico a insistir na reforma do sistema de administração 

                                                
8 Somente pelo tratado de 22 de Janeiro de 1817, D. João VI proibiu a seus súbditos o comércio da 
escravatura em todos os portos da costa de África ano norte do Equador “e em alguns ao sul desta linha, 
aonde a Coroa não tem domínio ou direito”. Maria Beatriz Nizza da Silva. “A Corte no Rio de Janeiro: o 
perigo francês, o perigo espanhol e o poderio inglês”. In: CARDOSO; MONTEIRO; SERRÃO, (Orgs), 
op. cit. p.319. 
 
9 Banco criado pelo alvará de 12 de Outubro de 1808. 
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para o Império português. O redactor denuncia que fazem três anos que a Corte se 

instalou no Brasil e nada tem sido feito para reforma da administração. Em Agosto de 

1811 as críticas são amenizadas e o periódico faz uma análise sobre a movimentação de 

navios no porto da Bahia entre os anos de 1809 e 1810, assim como anuncia o 

estabelecimento de uma biblioteca pública na cidade de São Salvador “para entrarmos 

em relação de ideias com os escritos da Europa”. O autor deste plano era Pedro Gomes 

Ferrão Castelbranco, o qual “oferece desde já em dom perpétuo todos os seus livros e 

cinquenta mil reis para o fundo do estabelecimento”. Além desta biblioteca a notícia 

ainda informa sobre uma oficina tipográfica, autorizada por carta régia de 5 de Janeiro 

de 1811, e a criação de uma Gazeta intitulada “A Idade d’Ouro” dirigida pelo bacharel 

Diogo Soares da Silva de Bívar e pelo padre Inácio José de Macedo; ambos 

portugueses10. O primeiro número foi publicado em 14 de Maio de 1811. Em Setembro 

de 1811 a notícia vem do Rio da Prata onde ocorre movimentação dos espanhóis. 

Segundo fontes particulares, Hipólito informa que a corte de Portugal havia oferecido 

ao governo espanhol sete mil homens para guarnecer Montevideu, o que foi rejeitado 

pelo ministro espanhol no Rio de Janeiro por temer-se que este auxílio de protecção 

viesse a ser pretexto para se tomar posse. Em Outubro as críticas ao governo não 

voltaram a ocupar as páginas do periódico, e nesta edição informa-se que o Príncipe 

Regente havia ampliado o benefício do comércio gerado pela abertura dos portos do 

Brasil a seus domínios na costa ocidental de África e ilhas adjacentes, “como em todos 

os estados além do cabo da Boa Esperança”. Em Novembro de 1811, também em 

sintonia com a Gazeta de Lisboa, publica-se a Carta Régia que regulamenta o comércio 

de pólvora das fábricas Reais no Brasil e em Portugal. Por fim, em Dezembro de 1811, 

o Monarca por meio de uma Carta Régia expedida no Rio de Janeiro em 26 de Julho de 

1811, ordena que se faça por cada ano, e “por espaço de quarenta anos”, o envio de 

cento e vinte mil cruzados retirados das rendas das alfandegas para reedificar casas, para 

sementes e gados e tudo o mais que for preciso para a continuação da lavoura, para o 

restabelecimento das fábricas e cidades devastadas. Declara-se que um empréstimo de 

dois milhões de cruzados foi feito, a juros de 5%, e que se destinam a socorrer os 

vassalos que sofreram com a invasão. Ainda nesta edição Hipólito argumenta sobre esta 

situação e alerta que a melhor opção poderia ser que este empréstimo viesse do Brasil 

em géneros de que tanto Portugal precisa e que o Brasil poderia fornecer. Por fim, ainda 

                                                
10 RIZZINI, op. cit. p. 157 e 158. 
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em Dezembro, visto que o governo do Rio de Janeiro ao romper a neutralidade nas 

questões envolvendo revoltosos e a Espanha, e se prontificara a participar dos 

movimentos revolucionários ao sul, em território vizinho em confrontos com revoltosos 

em Montevideu, o redactor se manifestou contrário. Para ele tal resolução violava a 

prometida neutralidade, equivalia a declaração de guerra contra Buenos Aires e figurava 

pretender o Brasil estender-se ao Prata. Para Hipólito esta atitude era uma precipitação 

de d. Rodrigo e escandaliza os brasileiros com um conflito ocioso. Tal facto poderia 

ainda trazer os princípios revolucionários das colónias espanhola, diria mais tarde o 

redactor. 

1812 

Em Fevereiro de 1812 o periódico publicava um edital “pelo qual se convidam os 

artistas de Portugal a emigrar para o Brazil”. O texto havia sido redigido em Lisboa a 11 

de Janeiro de 1812, por Manuel Joaquim d’Oliveira Lage. Nele conclama-se “a todos os 

operários e artistas das diffferentes officinas de carpinteiro de machado; de ferreiro de 

forja, e lima; de latoeiro, e fundição; de caldeireiro; e de cordoeiro que conheção de 

calda, e estufa” que queiram passar “voluntariamente” para o Rio de Janeiro. A 

deliberação estendia-se a artistas e operários que trabalhavam em oficinas. O redactor 

do periódico faz uma análise sobre o edital e considera um excesso fazer ofertas para 

que os artistas que são úteis à Portugal sejam conclamados a abandonar este país e se 

estabeleceram no Brasil. Para Hipólito isto “era o que os portugueses não tinham razão 

de esperar de seu governo”, e ainda prossegue o debate ao questionar ” que direitos tem 

aquela província sobre Portugal, para a preferência de possuir artistas? (…) e porque 

precisa-se mais deles? Porque os “brazilienses” o mereçam mais que os portugueses?”. 

Vê-se, portanto, uma crítica à corte portuguesa quando a mesma faz uma “predilecção” 

a favor da colónia, o que para ele se torna pernicioso ao Estado. Os críticos do redactor 

que sempre o acusam de favorecer a colónia brasileira em seu periódico, se deparam 

aqui com uma situação na qual Hipólito usa de seu poder para defender a permanência 

em Portugal dos artistas que a corte solicita para a colónia. Em uma manifestação de 

defesa dos interesses de Portugal e da necessidade de permanência destes trabalhadores 

em seu território, Hipólito da Costa não toma partido de sua terra e sai em defesa dos 

interesses dos habitantes de Portugal. Em Março de 1812 o debate esta centrado no 

comércio entre Portugal e Brasil. O redactor chama a atenção para a necessidade de se 

estimular a exportação de produtos do Brasil para Portugal. Para Hipólito existem 
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vantagens consideráveis na chegada destes produtos; “víveres de várias sorte” à Lisboa. 

Ainda para Hipólito a necessidade não se faz unicamente sensível aos portugueses, visto 

que os ingleses empenhados na guerra peninsular e mantendo numerosas forças em 

Portugal, sofrem com o inconveniente de depender dos mantimentos dos americanos 

para a sustentação de seu exército em Portugal. Ressalta ainda o redactor que tal 

dependência deveria ser evitada pela Inglaterra, visto as dificuldades políticas em que se 

acham com os Estados Unidos. Sendo assim, conclui-se que se Portugal recebesse do 

Brasil os géneros necessários para suprir os que vêem dos Estados Unidos, serviria para 

diminuir a dependência dos Estados Unidos. Acrescenta ainda que o comércio entre o 

Brasil e Portugal traria utilidades mútuas como o aumento das relações recíprocas entre 

os estados, a fundação de novos ramos da indústria, a produção da agricultura, etc. 

Ainda em Março de 1812 o periódico dá notícias sobre a movimentação de tropas 

portuguesas no Brasil em direcção ao sul. A disputa entre espanhóis e portugueses na 

fronteira sul fez com que a corte enviasse tropas do Rio de Janeiro para proteger e fazer 

a manutenção da fronteira. Em Abril de 1812 o periódico publica a “Ley para a 

formação da Academia Militar no Rio de Janeiro”. Dividida em XII títulos a referida 

lei aborda as questões sobre a Junta Militar, números de professores e ciências que 

devem ensinar, requisitos dos professores e dos alunos, condição para serem admitidos 

nas aulas, tempo e horas das lições, dias lectivos e feriados, exercícios diários e 

semanais, forma dos exames no fim do ano, privilégios e prerrogativas da Academia 

Real Militar, entre outras. A lei havia sido redigida no Rio de Janeiro em quatro de 

Dezembro de 1810. Ainda nesta edição encontra-se outras notícias que fazem referência 

ao Brasil, como o sucesso que a “quina” descoberta no Brasil tem feito em Portugal, 

sendo objecto de experiência dos médicos portugueses no curativo das febres; 

comentários sobre a Carta Régia a qual o Marechal Beresford é nomeado Presidente do 

Conselho de Guerra em Portugal11, análise sobre a possível sucessão à coroa espanhola 

por parte da princesa Carlota Joaquina e possíveis consequências, e por fim, dentro 

desta mesma nota sobre o Brasil, a notícia do falecimento do Marquez d’ Angeja em 

Dezembro de 1811 e do Conde de Linhares em Janeiro de 1812. Em Maio de 1812 

publica-se o “Aviso para a aplicação do donativo régio do Brasil”, o qual se destinava 

para a compra de sementes, trigo, cevadas para acudir os povos da Estremadura. Dentro 

                                                
11 Para Hipólito esta nomeação representa um”sincero reconhecimento” ao serviço que o Marechal tem 
feito aos portugueses “de os pôr em estado de recuperar o seu bom nome, perdido, e sevandijado por toda 
a Europa(…)”. In:  Correio Braziliense, Vol VIII, p. 551.  
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desta edição inicia-se também o debate sobre a mudança no governo devido a morte do 

Conde de Linhares. Principal responsável pelos negócios públicos do Brasil seu 

falecimento deverá conduzir, nas palavras de Hipólito, a um “novo arranjamento de 

ministros, e talvez novas máximas de systema de governo”. Neste momento o redactor 

coloca suas críticas à conduta do falecido ministro, as quais “mereceram sempre a nossa 

constante reprovação”. O redactor espera que seu substituto possa atender aos “clamores 

da razão” e assim, solicita a atenção para três questões: o “arranjamento” das finanças; a 

“policia interna” a respeito dos índios naturais do país, escravos e emigrados da Europa; 

as relações externas principalmente com as colónias espanholas da América”. Hipólito 

enfatiza ainda a liberdade de imprensa que se goza na Venezuela e em Buenos Aires, e 

assim chama a atenção ao governo do Brasil para a legislação que se vai adoptando 

nestas duas extremidades do país, e “não convêm ao governo fechar os olhos quanto a 

revolução que ocorre na América Espanhola”. O redactor procura em suas afirmações 

chamar a atenção sobre os regulamentos adoptados na América Espanhola e assim, 

espera que a nova linha de conduta que o novo Ministério do Brasil possa vir a seguir, 

“remedeie os males do anterior ministério”. Em Junho de 1812 publica-se um decreto de 

25 de Janeiro do corrente ano no qual S.A.R. cria na corte, debaixo da inspecção do 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, um 

“Laboratório Chimico Pratico”. Buscava-se assim, conhecer as utilidades que os 

produtos das colónias “podem colher em benefício do comércio e indústria nacionais”. 

Ainda nesta edição publica-se a lista do navios portugueses detidos pelos ingleses na 

Costa da Mina durante os anos de 1811 e 1812 fazendo comércio da escravatura12. Por 

fim, ainda nesta edição publica-se uma nota sobre a formação do novo Ministério do 

Brasil onde informa-se que o Conde do Funchal havia sido chamado ao Rio de Janeiro 

para integrar o novo ministério. A confirmação da nomeação do Conde de Funchal, D. 

Domingos António de Sousa Coutinho, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 

de Sua Alteza Real o Príncipe Regente junto a Sua Majestade Britânica, aparece na 

edição de Julho de 1812. Para Hipólito “é uma calamidade para o Brasil a nomeação 

para Secretário de Estado um homem cujos os princípios políticos são a arbitrariedade e 

o despotismo”. O redactor vem novamente pedir  mudanças no governo português, e 

                                                
12 Os ingleses foram em Agosto e Setembro de 1811 aos portos de Onim, Badagre e Porto Novo na Costa 
da Mina e registraram todas as embarcações portuguesas que neles encontraram. Em Janeiro de 1812 
foram aos mesmos portos e tomaram tudo quanto lá acharam com a excesão do Porto de Ajuda, pois se 
entendia-se ser este um porto português onde se podia comercializar. In. Correio Braziliense, Vol.VIII, 
p.746. 
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esta nomeação para ele não representa nenhuma alteração visto que a arbitrariedade e o 

despotismo são as marcas do futuro ministro. Em Agosto de 1812 publica-se o 

“Regimento para a Alfândega do Rio de Janeiro”, onde regula-se a entrada de navios, a 

descarga e os demais movimentos na alfândega e o “Alvará sobre a qualificação de 

fazendas portuguesas na Alfandega”, onde busca-se determinar o modo mais fácil de se 

legalizarem as mercadorias de manufactura portuguesa, para que possam gozar do 

benefício da isenção dos direitos de entrada nos portos do Brasil e dos domínios 

ultramarinos. O periódico informa também que segundo as recentes notícias recebidas 

de Buenos Aires, havia chegado a esta cidade, proveniente do Rio de Janeiro e a pedido 

do príncipe Regente, o Coronel Rademaker, o qual oferecia entrar em paz com aquela 

colónia, “sendo uma das condições evacuarem as tropas portuguesas”. O redactor 

felicita-se com tal atitude visto que sempre se manteve contrário à intervenção militar e 

aos gastos desta empreitada no sul do Brasil. Presumindo ser tal ato resultado da acção 

do novo governo, solicita que seja transferidos os recursos, que anteriormente eram 

dispensados a este envolvimento militar, para as necessidades em Portugal. Em 

Setembro de 1812 publica-se a novas observações sobre o  “Regimento para a 

Alfândega do Rio de Janeiro”. O redactor faz uma crítica aos ministros que compõem o 

governo no Brasil. Enfatiza que o regulamento não é apropriado e representa apenas 

uma cópia, “uma imitação servil do almanaque de Lisboa”. Para Hipólito, o sistema de 

alfândega estabelecido nos Estados Unidos seria o ideal para o Brasil, o mais 

conveniente às actuais circunstâncias do Brasil. Para ele as pessoas que fazem parte do 

tribunal não possuem conhecimento suficiente e não são homens formados “para esta 

sorte de administração”.  A simples imitação do foral da alfandega de Lisboa mostra a 

falta de conhecimento destes agentes, pois os portos e a costa brasileira oferecem uma 

facilidade para o contrabando e não podem ser comparados ao porto de Lisboa. Ainda 

nesta edição publica-se os detalhes de uma viagem ao interior do Brasil realizada por 

John Mawe, autor de mineralogia de Debyshire. O redactor faz a observação ao facto de 

que sempre a corte portuguesa colocava os maiores entraves aos naturais que 

pretendiam implementar viagens pelo interior do Brasil, e desta vez foi permitido a um 

estrangeiro que realizasse tal viagem, e mais, que publica-se o relato minucioso desta. A 

morte do Príncipe e Infante de Espanha casado com a filha primogénita do Príncipe 

Regente também é destaque na edição, colocando o periódico para seus leitores todos os 

detalhes das exéquias do infante realizadas no Rio de Janeiro. Em Novembro de 1812 o 

Príncipe Regente faz publicar o “Alvará sobre os Direitos das alfândegas e fazendas 
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importadas e re-exportadas”. O referido alvará vem na sequência do tratado assinado em 

Fevereiro de 1810 com a Inglaterra, regulamentar e buscar uma maior reciprocidade 

entre os negociantes ingleses e portugueses. Nesta edição o redactor apresenta um 

panorama das exportações do Brasil, referenciando alguns estados de maior 

importância, como o Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, e porto de 

Santos. O redactor  também informa sobre as cartas que chegaram a Londres vindas de 

Calcutá sobre a renovação das representações portuguesas na Corte da China “para que 

permittam ao Príncipe do Brazil o mandar uma embaixada ao Imperador em Pekin; a 

fim de lhe pedir faculdade de que vá residir naquella capital um bispo, e padres 

católicos”. Em Dezembro de 1812 encontra-se um desabafo do redactor quanto a 

situação dos oficiais ingleses no comando da marinha portuguesa. Por ocasião da 

nomeação pela corte do Rio de Janeiro do Almirante Martin para o comando das forças 

navais inglesas em Lisboa, e também como chefe das forças navais portuguesas em 

substituição ao Almirante Berkley, Hipólito da Costa mostra seu descontentamento pelo 

facto, novamente repetido, de um almirante inglês ocupar o comando das forças navais 

inglesas e também ser o chefe das esquadras portuguesas. 

1813 

Em Janeiro de 1813 o periódico reproduz o edital para aulas de comércio, publicado em 

Lisboa no mês anterior e assinado por José Acúrsio das Neves. Neste edital de 15 de 

Dezembro de 1812, em observância do Alvará de 15 de Julho de 1809, informa que 

todas as pessoas habilitadas para poderem ser “Lentes” e que desejam entrar em 

concurso para preenchimento destes cargos, deverão apresentar-se à Junta de      

Comércio do Reino até 31 de Janeiro de 1813 com os seus requerimentos. O edital, no 

entender do redactor, busca contratar instrutores, procurando desta forma, a melhoria da 

instrução dos comerciantes que fazem negócios no Brasil. A necessidade de instrução 

destes vários comerciantes vem do facto de que muitos não sabiam ler e escrever. O 

periódico enfatiza ainda a necessidade de instrução por parte deles, visto que seus 

parceiros de comércio, principalmente ingleses e norte-americanos, apresentam 

superioridade nas instruções comerciais. Em Fevereiro de 1813 acusa o redactor da falta 

de reforma no governo do Brasil. Para ele o sistema colonial estabelecido no Brasil é 

uma imitação do sistema de governo das conquistas de África pelos portugueses. Sendo 

assim, considera um erro em política tal sistema de conquistas empregado no Brasil; 

pois “conquista e colónia são duas coisas muito diversas”. Enquanto que nas conquistas 

se necessitam do uso das armas e de um governo militar para se manter, nas conquistas 
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necessita-se de uma legislação da metrópole. No Brasil, continua o redactor, ao seguir o 

sistema de conquistas, o “terror das armas parece ser a única lei”. No Brasil, na nova 

condição que se encontra, nenhum passo foi dado para se estabelecer uma reforma que 

busque uma forma de governo mais próxima das circunstâncias actuais. Em Março de 

1813 Hipólito da Costa abre um debate a cerca da mudança da capital da orla litorânea 

para o planalto central do Brasil. Em seu “Plano de Sociedade de Comércio para o 

interior do país”, apresenta argumentos e defende que o Rio Janeiro não seria a cidade 

ideal para ser a “capital do Império do Brasil”. A cidade, segundo o seu entender, foi 

escolhida pelos cortesãos que para ali foram de Lisboa e encontraram “algumas casas de 

habitação, comodidades para que algumas pessoas andassem de carruagens e um 

mesquinho teatro”, e, sendo assim, evitou-se o trabalho de criar uma nova cidade. Para 

ele o Rio de Janeiro é uma cidade muito própria ao comércio e outros fins, mas 

“sumamente inadequada” para ser a capital do Brasil. As comunicações com as demais 

partes do território são difíceis e sendo um “porto de mar” está o governo sempre sujeito 

a uma invasão inimiga de qualquer potência marítima13. Em Abril de 1813 publica-se 

um novo edital, também assinado por José Acúrsio das Neves, da Real Junta do 

Comércio com data de 18 de Março de 1813. Nesta nova publicação a Junta reforça a 

necessidade de pessoas capacitadas para se estabelecer “aulas de comércio nas duas 

praças de Bahia e Pernambuco”. O prazo do primeiro edital se esgotara, e como não se 

apresentaram pessoas capacitadas para os cargos, solicitou-se que novo edital fosse 

publicado. Ainda neste mês de Abril, abre-se um debate sobre a Intendência Geral de 

Polícia no Rio de Janeiro. Hipólito faz uma séria crítica ao Decreto de sete de 

Novembro de 1812, onde é dado ao Intendente de Polícia da cidade, e a somente ele, o 

direito de prender e soltar os cativos. Neste decreto deixa-se de considerar outra 

qualquer autoridade, mandatos, sentenças, sem autorização prévia do mesmo intendente. 

O redactor dedica-se a um debate frontal sobre estas medidas, o que para ele, homem 

das luzes e defensor da liberdade, é uma afronta ao trabalho de anos dos “jurisconsultos 

e legisladores”. Em Maio de 1813 o “Decreto porque se concedeo ao Intendente da 

Policia o poder despótico de prender a quem quizer”, volta a ser notícia. Hipólito 

retoma o debate e anuncia as informações obtidas, mas sem confirmação por 

documentos, de que o Príncipe Regente havia revogado o referido decreto. Em sua luta 

pela liberdade civil o redactor tece elogios ao soberano e acredita fielmente nesta 

                                                
13 C. B. vol. X, p. 374 e 375. 
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decisão. Em Junho de 1813 o debate recaí sobre o estabelecimento do banco na cidade 

do Rio de Janeiro, sua utilidade e “carácter de respeitabilidade mercantil”. A 

respeitabilidade referida era, para o redactor, o que contribuía para o crédito do banco, 

seja no interior, seja no exterior. Sendo assim, Hipólito mais uma vez vem argumentar 

as atitudes do embaixador português em Londres, que não respeitou o direito do banco 

de fazer nomeações dos seus agentes naquela cidade para que administrassem os 

contractos. O embaixador não seguiu as orientações nem do governo, nem do próprio 

banco e “nomeou quem lhe pareceo para esta administração”. Portanto, mediante esta 

atitude, Hipólito coloca algumas afirmações: para ele, se um indivíduo fora de Portugal, 

sem autoridade superior, nem jurisdição, e “de mero facto, e própria vontade, dava um 

tão profundo golpe aos privilégios do banco, à face do mundo comercial”, quanto não 

deviam temer aqueles particulares de que o governo português algum dia possa lançar 

mão de todos os fundos de que possui o banco! O temor fará com que os indivíduos 

tenham receio de depositar seus fundos em um banco em que não confiam! Era preciso 

manter a solidez do banco, seu crédito “sem a qual he impossível que subsista, nem com 

honra para a nação, nem com vantagem para o comércio”. O redactor já havia 

anunciado em outras edições atitudes do referido embaixador português, D. Domingos 

de Sousa Coutinho. A perseguição feita ao periódico pela embaixada em Londres, fez 

com que Hipólito acompanhasse mais de perto as acções do embaixador, e assim, não 

deixou em branco qualquer atitude que pudesse levantar qualquer sombra de fatos 

suspeitos. Em Julho de 1813, publica-se a carta régia escrita no Rio de Janeiro em 

Dezembro de 1812 e dirigida aos governadores do Reino. Nela o Príncipe Regente 

apresenta a “necessidade urgentíssima de prover a novos e promptos meios” para fazer 

face às despesas da guerra e cobrir o deficit de “doze milhões de cruzados”. O monarca 

solicita que coloque à venda todos os bens, terrenos, casas, propriedades patrimoniais, 

as capelas da coroa e outros bens que se possam vender. Argumenta ainda a 

impossibilidade de novos empréstimos com a Inglaterra, “apesar das mais activas 

diligências e negociações”. Hipólito da Costa se manifesta contra esta decisão do 

monarca. Para ele a venda dos bens da coroa é um património régio e sua venda 

enfraquecerá o monarca; além de que não resolverá o caso da dívida. Se a dívida, segue 

ainda o redactor, fosse uma dívida absoluta na qual a venda coloca-se fim ao débito, 

“poderia dizer-se que remia a necessidade”, mas sendo a mesma para suprir um deficit 

que ocorre anualmente, e se os bens vendidos viessem a suprir este ano os 12 milhões 

de deficit, “a quem vão recorrer no ano que vem se o deficit, como se deve supor, for o 
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mesmo”? Sendo assim, para ele no fim do próximo ano o estado se encontrará nas 

mesmas condições, nas mesmas necessidades, “e a coroa reduzida a mendicidade”. Em 

suas conclusões, Hipólito não se esquece de ligar os factos ao embaixador em 

Inglaterra, D. Domingos de Souza, e sua inabilidade em conseguir empréstimos, pois 

em “parte alguma do mundo se pode conseguir empréstimos com mais facilidades do 

que na Inglaterra”. A falta de crédito do governo também é imputada a ele, e claro, o 

redactor não deixa de fora da questão o irmão falecido, D. Rodrigo de Souza e o Tratado 

de Comércio que vieram estragar as rendas da alfândega. A edição de Agosto de 1813 

está marcada por artigos polémicos que fazem referências ao embaixador português em 

Inglaterra, D. Domingos de Souza, e seu irmão, D. Rodrigo de Souza, ministro da corte  

falecido no Brasil. Hipólito por vezes faz referencia a eles como os irmãos Souza. 

Associado a esta polémica, aparece também um início de confronto com o periódico O 

Investigador Português, que, segundo o redactor, se trata de um jornal 

“pseudocientífico”e que tem a intenção de louvar os “Souzas”. Em outro artigo, o 

redactor que faz referencia à Abertura de Academia Militar no Rio de Janeiro. A 

polémica neste caso fica mais restrita a um dos irmãos; D. Rodrigo de Souza Coutinho. 

Hipólito não questiona a necessidade e as vantagens da abertura de uma academia no 

Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo não deixa de enfatizar que o plano, bem longe de 

servir a honra ao Conde de Linhares, lhe dá maior descrédito. Para ele, a Academia 

teria, entre outras funções, servir como “matéria para louvores aos Souzas”. Ainda neste 

mês de Agosto, o periódico faz reflexões sobre o estabelecimento de um regulamento 

que o Príncipe Regente mandou estabelecer em Cayena. Neste, busca-se confiscar os 

bens dos franceses que não querendo sujeitar-se ao governo de S.A.R., foram residir em 

países inimigos. Para Hipólito, a corte portuguesa ao invés de agir como fizeram os 

franceses ao entrarem em Portugal sob o pretexto de amizade e protecção e assim 

obrigaram os habitantes a resgatar as suas propriedades, “mostra uma moderação, 

dignidade, e grandeza d’alma, que fazem summa honra a S.A.R. o Príncipe Regente.” 

No Mês de Setembro de 1813 o periódico publica a relação dos géneros que por 

diversas embarcações se tem recebido do Brasil, para o socorro do exército e da 

marinha. Dos portos do Rio de Janeiro chegaram arrobas de carne salgada, salitre; da 

Bahia, alqueires de farinha, arrobas de arroz, pipas de aguardente, moios de milho, entre 

outros; de Pernambuco, arrobas de arroz, entre outros14. Ainda neste mês, o redactor 

                                                
14 Ver lista completa dos géneros que entraram no porto de Lisboa, assim como dos preços correntes 
praticados em Inglaterra dos produtos do Brasil. Correio Braziliense, vol. XI, p. 382 e 383. 
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volta a fazer reflexões sobre o Tratado de Comércio estabelecido em 1810 e o convénio 

a cerca das estipulações do referido tratado, realizado neste corrente ano de 1813 pelos 

comissários ingleses e portugueses. Novamente recai sobre o Tratado uma considerável 

crítica de Hipólito da Costa, que vê nele uma transacção semelhante aquela na qual “se 

deita um homem no mar com um peso ao pescoço”; ou seja: o tratado continua a ser um 

grande impedimento ao desenvolvimento do país. Mediante as clausulas estabelecidas, 

o redactor somente visualiza como saída para o Brasil, o estabelecimento e 

desenvolvimento da indústria interna, assim como o estabelecimento de um população 

activa predominantemente de colonos europeus. Em Outubro de 1813 em suas reflexões 

sobre o Brasil, Hipólito da Costa denuncia a chegada a Londres de “um sujeito com o 

carácter de conselheiro da embaixada do Príncipe Regente”, destinado a trabalhar com o 

embaixador, o Conde de Funchal, e com o Ministro Plenipotenciário, o Conde de 

Palmela. Para ele, o tal sujeito seria mais um a acrescentar aos escreventes e outros 

funcionários, todos muito bem pagos pelo governo português. Acrescenta ainda que 

seria impossível achar ocupação para todos estes funcionários, e ainda, que foram 

passadas informações erradas ao Almanack da Corte, no qual pode ter a informação de 

que o Conde de Palmela é ministro de Portugal e o Conde de Funchal, ministro do 

Brasil. Em Novembro de 1813, publica-se no Correio Braziliense as reflexões de seu 

redactor envolvendo o Brasil (Corte do Rio de Janeiro), e as Potencias europeias. 

Hipólito da Costa ataca os políticos que afirmam que Portugal não tem meios de 

sustentar a sua dignidade como nação. Se Portugal não goza, entre as potências 

europeias, de uma dignidade à sua altura, a culpa é destes políticos que estão à frente 

dos negócios públicos, enfatiza o redactor. Lembra ainda que a resistência efectivada ao 

longo de anos e que fez de Portugal a última nação europeia sucumbida ao sistema 

francês, foi obra de S.A.R., o Príncipe Regente, de sua firmeza, “a que os partidos 

contrários chamavam obstinação a favor da Inglaterra”. Para ele a decisão tomada pelo 

monarca de se retirar para o Brasil, foi o “princípio da libertação da Europa”, e insiste 

em afirmar que a decisão de retirar-se “é obra meramente sua, sem que fossem 

necessárias as instâncias de seus conselheiros, e muito menos a influência de nenhuma 

nação estrangeira”. O redactor enfatiza também que durante os dias que antecederam a 

retirada da corte, a decisão não fora imputada pela Inglaterra por meio do Lord 

Strangford, como se “fez persuadir ao mundo”. Para ele, a decisão foi única e 
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exclusivamente do monarca e o Lord apenas apresentou as razões para que se tomasse 

tal decisão. Ao transferir-se para o Brasil com sua corte, ainda na opinião de Hipólito, o 

monarca trouxe benefício para a Europa, pois Napoleão ao não conseguir apossar-se de 

sua pessoa e de toda a sua família, como fizera em Espanha, viu frustrado seu projecto 

da Monarquia Universal. Neste sentido, na interpretação do redactor, D. João manteve 

unida a sua família, o patriotismo dos portugueses e dos espanhóis, além do facto de se 

ter incentivado por este motivo, o levantamento de Portugal contra os franceses o que 

“animou” os espanhóis a seguir o mesmo. Portugal, em suas palavras, deu novo carácter 

à guerra e pode-se defender dando exemplo às outras nações, pois é uma nação que 

possui ricas minas de ouro, minas de ferro, uma abundância de madeiras para 

construção de navios, os melhores marinheiros e os melhores soldados. Portanto, 

nenhuma nação da Europa esta provida de tantos recursos, o que é pouco aproveitado 

pela ineficiência de seus políticos. “O Brasil deveria dar o ouro, e Portugal a gente; mas 

S.A.R. acha-se só em seu conselho, e todas as vezes que falta o dinheiro, os seus 

financeiros não sabem cogitar outro meio, senão pedir empréstimo à Inglaterra”; assim 

declarava Hipólito da Costa.  Em Dezembro de 1813, Hipólito da Costa anunciava a 

criação em Janeiro deste mesmo ano, do jornal O Patriota. Além do jornal o redactor 

também recebeu o exemplar Henriada, de Voltarie, e assim comentava. 

 

Há dez anos, estando a Corte em Lisboa, ninguém se 

atreveria a dar a um jornal o nome de Patriota, e a 

Henriada, de Voltaire, entrava no número dos livros que 

se não podiam ler sem correr o risco de passar por ateu, 

pelo menos por jacobino. E temos agora que em tão curto 

espaço já se assenta que o povo do Brasil pode ler a 

Henriada e pode ter um jornal com o título de Patriota 

(…)
15

. 

1814 

Na edição de Janeiro de 1814 o periódico levanta a suspeita de se estar a organizar um 

possível “Congresso das potências, no caso de uma pacificação geral”. Tal facto deve-se 

ao deslocamento do Ministro dos Negócios Estrangeiros inglês para o continente, e o 

anúncio nas gazetas francesas de que um “personagem de igual carácter publico” se 

destina a encontrar-se com ele. O redactor, mediante esta informação, insiste na 

necessidade de se ter um representante português para o eventual congresso e  procura 

alertar aos governantes: “Portugal, nem é uma nação tão pequena, que não possa figurar 
                                                
15 Correio Braziliense, vol. XI, Dezembro de 1813, p. 924 e 925. 
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entre as potências do Mundo; nem deve deixar à Inglaterra o cuidado de negociar sobre 

os interesses meramente portugueses.” Para ele, é “ignominioso” que uma nação 

independente se entregue a outra para tratar os seus negócios, referindo-se à aliança 

entre Portugal e Inglaterra com a possibilidade desta vir a representar os interesses do 

primeiro em um eventual congresso. Em Fevereiro de 1814, mediante a recusa dos 

ingleses e dos americanos de uma possível mediação da Rússia para colocar fim à 

guerra entre ambos, Hipólito cogita a possibilidade do governo do Brasil ter se colocado 

à disposição para estas mediação. Para ele se a corte no Brasil estivesse bem informada 

dos acontecimentos internacionais, saberia que ambas as nações gostariam de ter um 

mediador para o conflito, e o governo do Brasil poderia ter sido aceito, visto que é 

amigos dos americanos e dos ingleses. A cidade de Lisboa poderia também ter sido 

palco para tal evento, visto que americanos e ingleses queriam tratar do assunto em um 

terceiro território; neutro. Argumenta, em um novo ataque aos representantes 

portugueses em Londres, que a falta de informação na corte fez com que o governo do 

Brasil perdesse esta importante oportunidade, “de aparecer no mundo como mediador 

entre duas potencias consideráveis(…), para Portugal tornar a adquirir no mundo algum 

respeito”. Em Março de 1814 o periódico levanta o debate sobre o retorno da Família 

Real para Portugal. A informação chegada a Londres, informa que de Lisboa havia 

partido para o Brasil um navio com uma “deputação, ou um requerimento formal da 

regência”, que solicitava ao Príncipe Regente seu retorno. Para Hipólito, tais decisões 

cabem apenas ao soberano, e não por meio de pressões, requerimentos ou outros modos. 

Quando se partiu de Lisboa para o Rio de Janeiro, cogitou-se que a decisão havia sido 

imposta ao Príncipe Regente, e o mesmo poderá acontecer agora, caso o soberano deixe 

se influenciar por solicitações. A decisão de retorno da Família Real cabe apenas ao 

Príncipe Regente, “quando achar que isso se pode fazer com segurança, e para o bem do 

estado”. Por outro lado, o redactor enfatiza que a Regência criada pelo soberano ao 

partir de Lisboa, deve se limitar a governar o Reino e não a indicar o que o Príncipe 

deve fazer. Os transtornos de um possível retorno são muitos e devem ser considerados: 

a duplicidade do governo, com duas Conselhos de Fazenda, dois Desembargos do Paço, 

duas Juntas de Comércio, e ainda, o Tratado de Comércio com os ingleses que sendo 

obra da “família dos Souzas”, causa imensos danos aos interesses da nação “que não se 

acha paralelo em outro algum acto anterior do governo português”. Tudo isto colocado, 

um possível retorno da corte deverá ser antecedido de medidas para remediar, ou ao 

menos amenizar as consequências destes males, antes que se decida vir para a Europa, 
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ou mesmo “que se faça a paz geral”. Hipólito da Costa chama a atenção para todos os 

episódios gerados quando da transferência da corte, além do desenvolvimento dos factos 

ao longo dos anos, ressaltando o Tratado de Comércio, factores que não podem mais 

fazer do retorno do monarca e sua corte, um simples acto. Em Abril de 1814 pode-se 

observar que o jornal criado pelo governo português para fazer concorrência ao Correio 

Braziliense passa a estar integrado nas reflexões de Hipólito da Costa. O facto já estava 

sendo observado nas edições de 1813, mas a partir de 1814 aparece com mais 

frequência. Segundo ele, este jornal “pseudo-científico”, como assim ele o intitula em 

suas reflexões, vem louvar S.A.R. por ter feito publicar um Alvará buscando humanizar 

o tráfico de escravos de África para o Brasil. Nesta edição o periódico reproduz o dito 

Alvará e todas as suas clausulas que, de facto, busca tornar um pouco mais humano tão 

abominável acto. Mas voltando ao redactor, enfatiza ele o ridículo que é a adulação ao 

monarca presente neste jornal feita por “homens assalariados”. É interessante observar 

que, apesar desta crítica à adulação, o mesmo, também em suas reflexões, tece imensos 

elogios e louvores ao Monarca ao escrever que “ele se ocupa da sorte desta infeliz 

porção do género humano, basta para convencer o mundo dos sentimentos de 

humanidade que fazem a mais bela parte de seu carácter”. Vemos, portanto, que estava 

estabelecida uma disputa jornalística de elogios ao Príncipe Regente. Para o redactor, 

além de serem medidas que visam humanizar a prática do tráfico de escravos, o alvará 

poderá ser entendido como um possível sinal de um “preparativo para outras medidas de 

maior consequência”; em uma alusão à bondade do monarca frente a um ponto 

“sumamente delicado e de grande dificuldade”. Ainda enfatiza Hipólito, que o governo 

agiu com prudência em não atacar directamente o tráfico, pois a falta de população e 

mão de obra para o trabalho, é a razão que conduz a S.A.R. a continuar a permitir a 

introdução de escravos no Brasil. Ainda neste mês, noticia-se sobre a Convenção das 

Potências Beligerantes em Paris sem a presença de um plenipotenciário português, 

como previa Hipólito da Costa. Em Maio de 1814 a noticia sobre a Convenção das 

Potências que se realiza em Paris já confirma a presença do Conde de Funchal, do 

Conde Palmela e dos secretários. Ao mesmo tempo, informa-se que tais autoridades 

lideradas pelo Conde do Funchal poderiam não serem consultadas para os “preliminares 

da pacificação geral”, mas pelo menos os seus nomes seriam citados no tratado 

definitivo que iria ser concluído, e assim argumentava: 
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O soberano de Portugal estava em guerra com a França; 

padecia os incómodos inerentes a este estado de guerra, 

conservava um exército actualmente empregado contra a 

França, e, portanto, era de direito que ele, por seu 

representante, aprovasse o armistício; que figurasse como 

parte interessada, que na realidade é; porque os soldados 

portugueses vão brigar e morrem na guerra, logo o seu 

soberano deve ter voto em fazer a paz e a guerra”
16

. 

  

 

A edição do mês de Maio de 1814 traz como última notícia do Brasil a informação do 

embarque de Sua Alteza Real e de sua Família Real voltando do Rio de Janeiro para 

Lisboa. A nota vem em pequeno detalhe após toda a elaboração quanto a presença, ou 

ausência, de Portugal nas negociações para a paz. Não é informado maiores detalhes 

nem a fonte desta notícia. Podemos imaginar que a informação quando chegou a 

Hipólito da Costa causou um grande impacto, pois não se esperava esta decisão tão 

súbita, e portanto, não houve por bem pesquisar a veracidade dos factos e assim 

publicou-se sem maiores detalhes e sem a fonte de origem. Em Junho de 1814 o debate 

centra-se no comércio da escravatura. O redactor denuncia a informação que obteve 

sobre o comércio de escravos entre a Bahia e a Costa da Mina. Os respectivos 

comerciantes ao pedirem  licença ao governador para efectivarem o comércio entre os 

portos portugueses acima referidos, foram advertidos e obrigados a assinar um termo no 

qual se comprometiam a não requererem coisa alguma na corte do Rio de Janeiro ou em 

Inglaterra, caso seus navios fossem aprisionados pelos ingleses. Para Hipólito, o tratado 

que regula o comércio de escravos deveria ser cumprido em todos os seus regulamentos, 

e se o mesmo permite que os portugueses façam o comércio em determinados lugares de 

África, deve os negociadores pedirem a protecção do Estado contra toda e qualquer 

força, seja ela nacional ou estrangeira, que venha impedir este comércio. Para ele, o 

governo não tem que exigir termo dos particulares para que não recorram à corte no Rio 

de Janeiro e nem em Inglaterra, caso “os navios armados ingleses lhe façam alguma 

violência”. Por outro lado, se o comércio a que se pediu a licença for contrário às 

estipulações do tratado, o governo não deveria conceder nenhuma licença. Novamente 

observamos o redactor referir-se à abolição do comércio de escravos como uma questão 

económica, necessária, e de que não se cogita uma abolição imediata. Hipólito, como 

por vezes já referimos, aceita o comércio de escravos e ainda o defende sob o ponto de 
                                                
16 Correio Braziliense, vol.XII, p. 755. 
 



 56 

vista económico, como caminho para o desenvolvimento do Brasil até que se encontre 

uma outra solução. Ainda nesta edição, volta-se ao ataque aos governadores e a forma 

como administram as províncias. As denúncias referentes ao governador do Ceará 

apresentadas; inventar legislações, mandar pagar dívidas sem se ter realizados 

investigações e processos judiciais, prisões aleatórias, entre outras, conduziram cerca de 

“4000 almas”  a se retiram desta capitania e se dirigirem para Pernambuco, e outras 

localidades. As denúncias destes actos de arbitrariedades não são novidades nas edições 

do periódico, mas desta vez, Hipólito da Costa inova nas informações ao procurar 

isentar o soberano quanto à nomeação destes governadores. Para ele estas pessoas foram 

indicadas ao monarca por outras de sua confiança. 

 

“S.A.R. deve estar persuadido que ele não conhece os 

indivíduos para os nomear governadores; e portanto há 

de por força atender aos que os Secretários de Estado lhe 

apresentarem; que nenhum se lhe apresenta sem ter 

protecções, que sirvam para a nomeação, servem ao 

depois para patrocinar, e ocultar os crimes, que eles 

cometem, principalmente se trazem dinheiro dos seus 

governo”
17

. 

 
Em Julho de 1814 continua-se a críticar aos governadores, sendo desta vez o alvo o 

governador da Bahia. Nesta edição o redactor faz, além das habituais críticas, um 

extenso relato das melhorias ocorridas na cidade do Rio de Janeiro por ocasião da 

presença da Corte. Os esforços do Intendente de Policia e de alguns ministros, são 

motivos de elogios. O Intendente Geral de Polícia é elogiado por ter mandando buscar 

pessoas nas ilhas dos Açores para serem aproveitadas nas obras de aberturas de estradas 

na cidade, extinção de pântanos nas vizinhas do Rio de Janeiro, no calçamento das ruas, 

assim com na iluminação da cidade. O Monarca também recebe os elogios ao se 

constatar seu empenho na construção dos templos e ao empregar grande parte de seus 

rendimentos provenientes dos dízimos “que lhe pertencem privativamente a ele como 

Gram Mestre da Ordem de Cristo”. Dentro desta edição coberta de elogios, sejam eles  

destinados aos ministros que se empenham no desenvolvimento, ao Intendente de 

Polícia que se empenha no desenvolvimento e crescimento populacional e ao Monarca 

na sua bondade e generosidade, Hipólito da Costa declara-se cheio de “esperança de ver 

lançar os fundamentos à felicidade e independência nacional”. Para ele, o 

                                                
17 Correio Braziliense, vol. XII, p. 917. 
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estabelecimento de uma universidade no Brasil, a introdução geral das escolas de ler e 

escrever, a ampla circulação de jornais e periódicos nacionais e estrangeiros, são todas 

medidas para que se forme a base da evolução de um carácter nacional; portanto, a 

criação de uma cidadania. Por outro lado, nas questões externas, as críticas voltam a 

incidirem sobre o embaixador português na Inglaterra, Conde de Funchal, e a sua 

ineficiência na Convenção em Paris. A devolução de Cayena é o ponto mais alto da 

irritação do redactor. Argumenta ele o que fez o representante português, porquê não 

persuadiu os demais negociadores, e porquê deixou tal facto ocorrer sem a intervenção 

da diplomacia portuguesa. Cayena em seu entender é de tão pouco préstimo aos 

franceses que somente lhe serve como ponto de ofensiva, onde os corsários que ali 

abrigam saem a fazer presas ao navios da carreira do Brasil. Uma vez que Portugal 

tivesse que ceder Cayena á França sem obter nenhuma compensação, deveria pelo 

menos permanecer com alguns pontos estratégicos de defesa. Em Agosto de 1814, 

Hipólito da Costa volta a criticar a actuação da diplomacia portuguesa no tratado de paz, 

e insiste que a cessão de Cayena era matéria que só tocava o interesse de Portugal e de 

França, sendo um episódio de falta de atenção à dignidade nacional e à independência 

do soberano; culpa dos negociadores. Ainda nesta edição o redactor traz a seus leitores a 

não confirmada notícia do retorno da família Real para Lisboa. Segundo ele, se 

espalham rumores de que vai uma esquadra inglesa buscar S.A.R. e a propósito deste 

facto volta a insistir que é de exclusiva competência do soberano decidir em que local 

irá residir. Em Setembro de 1814 o periódico anuncia quem serão os plenipotenciários 

portugueses no Congresso de Viena. São eles: Ministro António de Saldanha da Gama; 

o ministro de S.A.R. que estava na Suécia, D. Joaquim Lobo e o Conde de Palmela. 

Argumenta Hipólito que os plenipotenciários terão trabalho dificultoso mediante o 

Tratado de Paz assinado em Paris pelo Conde de Funchal, o que possivelmente gerou a 

sua ausência na nomeação dos enviados de S.A.R. ao Congresso. Por outro lado, o 

Tratado de Comércio também será um grande empecilho aos negociadores portugueses. 

Sugere ele que o primeiro passo seria desmanchar o que o Conde de Funchal havia feito 

em Paris e propor explicações sobre o Tratado de Comércio, pois tanto os portugueses 

quanto os ingleses queixam-se do referido Tratado, e assim, caberá uma revisão. O 

debate quanto a vinda da Família Real continua nesta edição de Setembro de 1814. 

Hipólito relata que nas gazetas de Londres noticia-se, que a pedido do Príncipe Regente, 

irá sair uma esquadra, sob as ordens do Almirante Beresford,  para “comboiar” o 

soberano para Lisboa. A informação de que o pedido partiu do Príncipe Regente forçou 



 58 

o redactor a abordar novamente o assunto. Ao mesmo tempo, lembra ainda Hipólito, a 

paz geral não se estabeleceu totalmente, e assim, um futuro Congresso de Viena está a 

ser arranjado para a conclusão desta paz. O periódico informa sobre um edital publicado 

no Rio de Janeiro logo que se soube da paz geral. Neste Edital, nas palavras de Hipólito 

da Costa,  S..A.R. concedia à todas a nações o direito de comerciarem com os portos do 

Brasil. Em Outubro de 1814, na secção Miscelânea, encontramos as reflexões sobre a 

Relação da Corte do Rio de Janeiro com as potências estrangeiras. Em suas reflexões o 

redactor chama a atenção para o que foi acordado em Viena a 8 de Outubro de 1814. 

Nesta data os plenipotenciários das diversas cortes que assinaram o tratado de paz de 

Paris aos 30 de Maio do mesmo ano, tomado em consideração o artigo 22 deste mesmo 

tratado, recomendam que todas as potências que de ambas as parte que tinham entrado 

na guerra mandassem plenipotenciários à Viena para o Congresso Geral. Dentro deste 

contexto, alerta o redactor para a situação de Portugal. Para ele a amizade com a 

Inglaterra é “utilíssima” à Portugal, e os socorros e auxílios prestados são de extrema 

importância, e consequentemente, é do interesse de Portugal não ser ingrato; “mas 

nenhum benefício possível ou imaginável podem ser igual a exigir a submissão da 

independência de Portugal”. Para Hipólito da Costa, a soberania de Portugal e sua 

posição dentro do Congresso de Viena vai depender das pessoas que a Corte do Brasil 

empregar; alerta portanto: que a posição de Portugal possa ser ouvida como nação 

independente e não como uma nação submetida aos desejos ingleses e por estes 

representada. Em Dezembro de 1814 publica-se o decreto através do qual S.A.R. faculta 

a entrada e o comércio “nos portos do meu Estado” a quaisquer nações, e nem se 

“embarasse” a saída das embarcações nacionais que se destinam aos portos das mesmas. 

Procurava assim o monarca ampliar a e facilitar o comércio do Brasil após a paz geral. 

O referido decreto foi publicado no Rio de Janeiro em 18 de Junho de 1814. devemos 

lembrar que o comércio com todas as potências estrangeiras estava proibido em tempos 

de guerra. Por fim, na secção Comércio e Artes, o redactor apresenta sugestões para o 

comércio do Brasil e faz uma retrospectiva sobre os diferentes ramos em que o mesmo 

se divide: exportação dos produtos do país em estado bruto e manufacturados; 

importação de artigos estrangeiros para o consumo no país; exportação de manufacturas 

de materiais estrangeiros; pescarias e comércio de fazendas de uns países a outros, ou 

seja: reexportação de produtos europeus para as demais parte da América. Na secção 

Miscelânea o periódico encerra o ano de 1814 fazendo reflexões sobre a situação 

internacional e a posição da corte portuguesa. No que se refere a abertura do comércio 
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do Brasil às potências, o periódico tece elogios ao soberano e ao mesmo tempo 

aconselha aos ministros de S.A.R. a não fazerem tratados de comércio com as demais 

nações e sim, que facultem o comércio o mais possível sem comprometerem o país, 

numa clara referencia ao Tratado de 1810. Quanto a entrega de Cayena, resultado das 

negociações anteriormente feitas pelo Conde de Funchal, informa-se que de França já 

havia saído uma expedição destinada a tomar posse, enquanto a questão de Olivença 

nada se resolveu. Hipólito da Costa coloca toda a culpa a estes males às negociações do 

Conde do Funchal, pois, segundo suas palavras, havia ele mostrado “em tanto o quanto 

podíamos, que ele não era o homem a quem semelhantes coisas se devessem encarregar 

(…) jacobino, má língua, traidor, revolucionário, &c. &c. &c.; pois agora, 

Excelentíssimos senhores, chorem na cama, que é lugar quente.” 

1815 

Os negociadores portugueses no Congresso de Viena merecem os elogios de Hipólito da 

Costa, entre os quais o Conde de Palmela por ter declarado nulo o Tratado de Amizade 

de 19 de Fevereiro de 1810. O estabelecimento de um correio regular entre o Maranhão 

e o Ceará, graças ao esforço do presidente desta província que organizara o mesmo 

serviço entre o Ceará e Pernambuco, é o tema que merece também recebe elogios do 

periódico, visto que tais medidas vieram facilitar as comunicações entre as diversas 

partes do Brasil.  Em Janeiro de 1815 o periódico faz publicar a proclamação de 15 de 

Outubro de 1814, destinada aos habitantes de Cayena e feita pelo Intendente João 

Severiano Maciel da Costa. Nela o Intendente comunica ao povo a decisão de entregar o 

território ao poder dos franceses, e ao mesmo tempo roga aos mesmos que não 

perturbem a ordem pública e a tranquilidade. Ainda nesta declaração ameaça e afirma 

que seria “doloroso ao governo de S.A.R. ser obrigado a empregar meios de rigor, que 

até este dia vós não tendes conhecido”. Hipólito da Costa, mais a frente em suas 

reflexões, esclarece que, segundo dizem alguns habitantes de Cayena, a Corte do Brasil 

estabeleceu um governo despótico concentrado em uma só pessoa que detém todos os 

poderes, e que este Intendente tem atropelado a justiça, recolhido tesouros em grandes 

somas, “produtos de confisco, tributos, etc, interrompido o curso da justiça nas dívidas e 

crimes dos portugueses para com os habitantes”, em um exemplar caso do despotismo 

do governo português. Por fim, o redactor faz algumas observações sobre os 

melhoramentos do Brasil que se tem publicado nas gazetas de Londres, como por 

exemplo a introdução da planta do chá e sua prosperidade naquele território. Tal 

benefício poderá evitar que se pague anualmente aos chineses grandes somas por esta 
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mercadoria. Ao mesmo tempo, agora abordando as finanças, o redactor aconselha que 

se diminua os “empregos desnecessários e que se estabeleça a cobrança de tributos 

razoáveis que possa não afectar a população e sim estimular a indústria nacional. Em 

Fevereiro de 1815 o periódico volta a abordar o Congresso de Viena. Queixa-se o 

redactor os esforços de Portugal na guerra contra a França, a devastação de suas terras 

pelas tropas inimigas, e incomodo causado ao soberano e toda a Família Real que foi 

obrigada a mudar-se para o Brasil, as despesas da mudança e da guerra, os navios 

aprisionados aos portugueses entre outras coisas, tudo ficara no silêncio e nem se tratou 

de compensações ou indemnizações. Os ministros portugueses haviam deixado às 

potências estrangeiras, e estas julgaram que não valia a pena obter compensações para 

Portugal. Para Hipólito não seria difícil mostrar, os cálculos convincentes, que os 

serviços de Portugal na guerra passada foram proporcionais a outras potencias que se 

aliaram contra a França. Por fim, conclui que “não é a força, mas sim a habilidade nas 

negociações que procurou indemnizações e compensações, de que Portugal não foi 

julgado digno de participar”. 

 

(…) na época presente, quando todas as nações pedem 

indemnizações e recompensas, até pelo que não fizeram, 

não haja quem se lembre de dizer uma palavra a favor do 

direito, que o soberano de Portugal tem a remuneração, 

pelos serviços que fez à causa comum; pelo contrário, 

Fernando VII ficou, na paz de Paris, com Olivença, 

apesar de sua servil aderência a Bonaparte”.
18

 

 

Ainda neste mês noticia-se sobre o novo ministro enviado a Londres, o conselheiro 

Cypriano Ribeiro Freire, e sobre a insatisfação do Príncipe Regente, “por se haver 

estipulado a cessão de Cayena, e a entrega desta colónia, dentro de um período em que 

se não podia obter a ratificação daquele soberano”. Esta última noticia circulou em 

Londres, como nos informa Hipólito, e ele ainda acrescenta que a Corte do Rio de 

Janeiro não estaria disposta a entregar o território de imediato, mediante o argumento de 

que esperava as últimas resoluções do Congresso de Viena. Em outra informação, 

novamente o retorno da Família Real para o Brasil passa a ser assunto corrente na 

Inglaterra, informa o redactor. Para ele, não somente o soberano não quis aceitar a ajuda 

de seu aliado para o retorno à Lisboa, como ordenou ao Almirante inglês que saísse do 

porto do Rio de Janeiro dentro de 15 dias. Sendo ou não verdadeira esta última 

                                                
18 Correio Braziliense, Vol XIV, p. 259. 
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informação, a recusa representa um comportamento de dignidade do monarca. O engano 

com relação à vontade do soberano de retornar ao Brasil, partiu da afirmação do 

Ministro inglês Mr. Vanzitrat, o qual havia dito no parlamento inglês que S.A.R. tinha 

pedido uma esquadra para o trazer a Lisboa. Em Abril de 1815, informa-se que os 

negociadores portugueses em Viena, “aproveitando-se das negociações sobre a abolição 

do comércio de escravos, declararam nulo o tratado de amizade de 19 de Fevereiro de 

1810”. Solicitaram também ao ministro inglês a promessa de que se entraria em um 

novo tratado de comércio” que pudesse atender ambas as nações, mas o mesmo ministro 

havia saído de Viena sem dar uma segurança formal e por escrito que se empenharia 

nesta causa; ou seja. a revogação do antigo e formação de um novo tratado de comércio. 

O periódico também a noticia da chegada do novo embaixador em Londres, Cypriano 

Ribeiro Freire, que foi recebido na corte inglesa e apresentou as suas credenciais ao 

Príncipe Regente. Também vemos a noticia sobre o estabelecimento de um correio 

regular do Ceará ao Maranhão, assim como já existia um outro fazendo a ligação entre o 

Ceará e Pernambuco. Nas palavras de Hipólito, acostumar o povo ás regularidades de 

correspondência é “um grandissímo auxílio no aumento da civilização”. Em Junho de 

1815, informa-se que S.A.R. havia mandado buscar em Portugal uma divisão de tropas 

composta de duas brigadas, e em número de 4831 homens e 800 cavalos. O periódico 

informa que não se sabe a que se destinam as tropas, mas acredita que a utilidade no 

Brasil é evidente, visto que este corpo é formado por veteranos experimentados nas 

campanhas da península. Em Julho de 1815 o redactor aborda a questão do comércio 

entre o Brasil  e Portugal, denominado por ele de comércio interno visto que são 

províncias de um mesmo Estado. Neste contexto, é natural que as diferentes partes de 

um mesmo Estado se beneficiem mutuamente uma das outras e dêem preferência ao 

comércio entre elas em detrimento do comércio externo. Acusa, portanto, que o arroz do 

Brasil não tem em Portugal a preferência que deve ter ao estrangeiro, visto que este é 

admitido em Portugal da mesma forma que o proveniente do Brasil, fazendo assim uma 

concorrência ao produto nacional. Anteriormente, informa o redactor, a admissão do 

produto era proibida em Portugal, mas durante a guerra se revogou tal proibição com o 

pretexto de buscar mantimento ao exército. Acabou a guerra e o pretexto e ainda assim é 

admitido em Lisboa o arroz americano, indiano, “sem que se dê ao Brasil a justa 

preferência que merece”. Nesta mesma conduta comercial, os vinhos estrangeiros são 

admitidos no Brasil, “sem que se dê aos de Portugal sua justa preferência”. Hipólito 

defende o proteccionismo para que se estabeleça um crescimento comercial, e assim 
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acusa a presença de estrangeiros e de seus produtos, que em nada favorece o comércio. 

A seguir apresenta os preços correntes dos produtos brasileiros comercializados em 

Londres em Julho de 1815.  A seguir a questão passa ser política e geográfica. 

Apresenta-se um mapa da embocadura do rio amazonas para ilustrar as suas críticas 

sobre a questão de Cayena e a cessão aos franceses da margem esquerda do rio. Em suas 

palavras, “para quem possui o Brasil, o território da Guiana é de insignificantíssimo 

valor; mas não se pode dizer o mesmo daquela parte meridional do Amazonas, que 

serve para a completa segurança para a navegação daquele rio”. O redactor clama ao 

soberano sobre a importância de negar aos franceses alguma possessão da margem 

esquerda do rio amazonas e aos políticos pede para que não percam de vista os 

interesses do país. A polémica dos limites acertado com os franceses e a segurança desta 

fronteira foram os motivos que conduzem o redactor a fazer um relato minucioso sobre 

os tratados que envolveram a região. Em Novembro de 1815 o periódico publica o 

documento referente à Convenção entre o Príncipe Regente de Portugal e o Rei do 

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. A referida convenção busca terminar as 

questões abertas e indemnizar as perdas dos vassalos portugueses no tráfico de escravos 

de África. Foi assinada em Viena aos 21 de Janeiro de 1815 entre os plenipotenciários 

portugueses e o representante inglês. A seguir verificamos a portaria dos Governadores 

dos Reinos de Portugal e dos Algarves declarando abertas as relações diplomáticas e 

comerciais entre Portugal e a França. Sendo assim as relações rompidas em 1 de Maio 

de 1808 voltam a serem estabelecidas por meio desta portaria assinada pelos 

governadores do reino em 16 de Setembro de 1815. Tal facto somente foi possível após 

o plenipotenciário do Príncipe Regente, o Conde de Palmela ter concluído em Paris no 

mês de Julho de 1814 com o Secretário de Estado de sua Majestade o Rei Luís XVIII, 

um ajuste provisional para a renovação das relações diplomáticas e Comerciais entre 

Portugal e França. Ainda nesta edição, informa-se sobre o valor estipulado, 300.000 

libras esterlinas, para serem aplicadas para o pagamento dos indivíduos cujos navios e 

propriedades tivessem sido tomados em consequência do comércio de escravos na costa 

de África. É importante ressaltar que a corte do Rio de Janeiro apresentou uma “lista 

autêntica” das reclamações. Hipólito da Costa elogia os plenipotenciários pelo “bom 

manejo das negociações em Viena”. Em Dezembro de 1815 o periódico lança uma nota 

sobre o comércio da escravatura. Nela podemos verificar que a França havia abolido 

“inteiramente e sem restrições” o tráfico de escravos. Informava Hipólito que a 
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população inglesa preferira declarar guerra a qualquer nação do que ver a continuação 

do comercio de escravos. Restava apenas a Espanha e o Brasil.  

1816 

Em  Março de 1816 o redactor enfatiza que na nova condição, “o Reino Unido é um só 

e debaixo de um mesmo governo”, e sendo assim, os interesses devem ser idênticos. 

Novamente Hipólito da Costa vem abordar o proteccionismo que se deve praticar para 

que haja desenvolvimento do comércio interno. Neste caso específico, ele se refere ao 

comércio da seda, o qual deveria ser regulamentado pela Junta do Comércio. No seu 

entender é impossível que os interesses comerciais possam se regulamentar por duas 

Juntas de Comércio; uma em Lisboa e outra no Rio de Janeiro. A unidade do sistema de 

administração destas Juntas é fundamental, enfatiza o redactor, e não poderá haver 

tratamento diferenciado para as diferentes partes do Reino. Em Abril de 1816 o 

periódico traz a notícia de que a corte no Brasil irá requerer ao santo padre a abolição da 

inquisição. Hipólito lembra que em Portugal a inquisição é um tribunal civil e 

denominado régio. O seu regimento tem força de lei porque o soberano lhe deu aquele 

carácter, e os castigos e processos criminais só podem “ter lugar” pela autoridade do 

Rei. Portanto, a corte portuguesa deve rejeitar qualquer tentativa do Papa em gerir as 

leis criminais do Estado, que são de competência civil. Lembra também o redactor que 

mediante tratado com a Inglaterra não se admitiu a inquisição no Brasil. Espanha e 

Portugal são, para ele, os únicos países “onde este ferrete da humanidade ainda existe”. 

Concluindo, o redactor enfatiza que o facto da corte portuguesa solicitar ao papa a 

abolição da inquisição, tende submeter à igreja direitos que só pertencem à Coroa. Em 

Maio de 1816 publica-se a “Fala do Presidente do senado da câmara do Rio de Janeiro, 

a S.A.R. o Príncipe Regente, aos 28 de Dezembro de 1815.”  O presidente vem saudar o 

monarca pela elevação do Brasil à condição de Reino Unido e comunica a oferta do 

senado em construir um monumento que “perpetue a memória de um Príncipe 

Magnânimo, Munificiente e Justo”. A seguir, publica-se a resposta do soberano em 

agradecimento ás manifestações de “gratidão e de amor”, permitindo assim que o 

monumento possa ser construído. O periódico traz a seguir a noticia que o corpo de 

comércio da praça do Rio de Janeiro, composto por alguns notáveis negociantes, foram 

render as devidas graças ao soberano pela elevação do Estado do Brasil à “pré-

eminência” de Reino. Nesta audiência com o soberano os negociantes que estavam 

presentes ofereceram ao monarca a subscrição voluntária para se formar um capital, 

cujo rendimento anual seja empregado na educação”.  Esta notícia também aparece em 
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outros periódicos, como por exemplo no Investigador Português, assim como a resposta 

dada pelo soberano. Nela o monarca faz a pronta instrução e ordena que na secretaria do 

banco do Brasil se faça um registo dos nomes dos “subscritores” e que o capital seja 

empregado em ações do banco. Ao concluir esta edição, Hipólito da Costa faz 

referência à imigração para o Brasil, ou seja, uma introdução de emigrados, assim como 

a possibilidade de construção de uma cidade no interior do país “que venha pelo tempo 

adiante a servir de capital no Brasil.”para ele as circunstâncias necessárias para a capital 

de um Estado tal como o do Brasil, não são supridas pelo Rio de Janeiro. Cidade a beira 

mar, como também Bahia e Pernambuco, estão expostas à força naval de um inimigo. 

Em Julho de 1816 a nova capital e o incentivo à imigração para o Brasil volta a ser tema 

para as reflexões do redactor do periódico. Ele também informa que segundo as últimas 

notícias chegadas do Brasil, “estava a dar á vela do Rio de Janeiro uma expedição que 

consistia em quatro para cinco mil homens, das tropas, que tinham ido de Portugal”. 

Esta se destinava, no entender do redactor, para o Rio da Prata se juntar às tropas do Rio 

Grande, também composta de quatro a cinco mil homens. Esta última já havia avançado 

em direcção à fronteira do Uruguai, “donde se conclui com toda probabilidade, que 

estes exércitos se destinavam a tomar posse da margem setentrional do Rio da Prata”. 

Hipólito apresenta três suposições para tal movimentação das tropas portuguesas. A 

primeira seria um possível acordo do governo do Brasil com um dos chefes 

revolucionários chamado Artigas; um antigo governador espanhol. A segunda que o rei 

de Portugal decidira tomar posse daquelas terras devido a acordos com o Rei de 

Espanha. E a terceira é que não haja nenhum ajuste e que a corte decidira tomar posse 

por sua livre vontade de ver-se livre de um vizinho “incomodo”, pois Artigas favorecia 

a deserção de soldados portugueses, abrigava escravos fugitivos, e não combate o 

comércio ilícito entre as duas nações nem o crimes que se cometem. Em Agosto de 

1816 o periódico publica na secção Política a nota do “Ministro Russiano”, sobre a 

prorrogação do Tracto de Comércio entre Portugal e Rússia. Nesta edição vê-se a 

reprodução das notícias veiculadas no Rio de Janeiro no mês de Abril.  O periódico 

inicialmente informa sobre a nomeação de José Correia da Serra como Ministro 

Plenipotenciário junto dos Estados Unidos da América, feita por decreto de 31 de 

Janeiro de 1816. A seguir traz-se outra notícia de tropas portuguesas que 

desembarcaram no Brasil no dia 4 de Abril passado, e de toda a sua movimentação para 

saudar o Monarca. Por fim, o periódico informa sobre a criação na Vila de Penedo, na 

comarca das Alagoas, por meio do Alvará de 5 de Dezembro de 1815, de “um lugar de 
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Juiz de fora do crime, civil e órfãos, com o mesmo ordenado, aposentadoria, e propinas, 

que vence o Juiz de Fora da Vila do Recife de Pernambuco. Por este mesmo alvará se 

erigira, em vilas as povoações de Maceió e Porto das Pedras. Em Outubro de 1816  na 

secção Politica, publica-se a nota do Encarregado dos Negócios de Portugal em Paris, 

dirigida ao Duque de Richelieu, Ministro Secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros, na qual transmite-se um exemplar da lei em que o soberano português 

havia elevado seus Estados do Brasil a “preeminência” de Reino. Segue-se a esta a 

resposta do mesmo representante francês emitida em paris em 29 de Fevereiro de 1816. 

Também publica-se a nota do enviado de Portugal em Londres a Lord Castlereagh, 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, na qual se envia uma cópia e tradução do despacho 

desta mesma lei, assim como a resposta deste. Estava assim comunicada a decisão do 

monarca ao seu principal aliado, a Grã-Bretanha, e também ao seu antigo inimigo, a 

França. Ainda nesta edição publica-se o Ofício do Cap. General de Pernambuco, 

Caetano Pinto de Miranda Monte-Negro, escrita na cidade do Recife a 2 de Abril de 

1816, agradecendo ao Príncipe Regente a denominação de Reino do Brasil. Semelhante 

agradecimento também foi feito ao monarca pelo Senado da Bahia e pela câmara da 

cidade de São Paulo e da cidade de Mariana, esta na Capitania de Minas Gerais. Nesta 

edição ainda se reproduz notícias da Gazeta do Rio de Janeiro de 22 de Maio de 1816, 

sobre o exército português no Brasil. Informa-se sobre uma parada militar realizada em 

homenagem a S.A.R. sob o comando do Marechal General, Marquez de Campo Maior, 

onde estiveram presentes toda a Família Real. Em Novembro de 1816 o periódico 

publica a nota dos plenipotenciários portugueses em Paris, Conde de Palmela e D. 

Joaquim Lobo da Silveira, por meio da qual requerem parte da contribuição imposta à 

França pelos Aliados. Lembram os representantes portugueses que a França “extorquio 

de Portugal nos anos de 1801 e 1804 a soma de quarenta milhões de francos para lhe 

conceder a paz, que imediatamente violou”.  

1817 

Em Janeiro de 1817 o periódico reproduz o regulamento de Ordenanças para o Reino de 

Portugal, publicado por Ordem de Sua Alteza Real. Defende-se neste regulamento um 

sistema de recrutamento proporcionado à povoação, não deixando-se afectar a 

agricultura, artes e ciências. Ainda nesta edição Hipólito informa que pelas Gazeta do 

Rio de Janeiro obtém-se a noticia de que o tesoureiro da Santa Casa desta cidade 

publicou a conta das despesas e receita daquela instituição. Considerando o facto como 

um bom exemplo, sugere que semelhante comportamento possa ser adoptado por outras 
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instituições. Informa ainda sobre os livros a venda na cidade do Rio de Janeiro e da 

Bahia, sobre a formação de uma sociedade que tem a intenção de mandar a Londres 

uma pessoa para que possa estudar o método de Lancaster e Bell e que retornará ao 

Brasil para o estabelecimento de escolas semelhantes. Ainda nesta edição, informa 

sobre um possível tratado de comércio realizado entre o Brasil e a Áustria com 

vantagens substanciais para a esta última. Em Fevereiro de 1817 o periódico volta a 

abordar a guerra do rio da Prata. Hipólito da Costa denuncia que as hostilidades entre as 

tropas do Brasil e o bando de Artigas, os revolucionários do Prata, é noticiada na 

imprensa inglesa e portuguesa de forma desencontrada. Na inglesa se tem divulgado que 

o movimento “tem representado uma derrota considerável dos portugueses” e na Gazeta 

do Rio de Janeiro se tem noticiado a vitória das mesmas tropas portuguesas. Também 

nesta edição tem-se a noticia de que o Conde da Barca passava a ser o único 

encarregado das Secretarias de Estado no Rio de Janeiro. Anteriormente as diferentes 

repartições das secretarias de estado eram “servidas por dois secretários”; o Marquez de 

Aguiar e o Conde da Barca. Porém, como o referido Marquez se acha incapacitado 

devido a “moléstia e idade”, o decreto de 2 de Janeiro de 1817 encarrega o Conde da 

Barca da responsabilidade por todas as repartições. Em Maio de 1817 as notícias sobre 

o Brasil são reproduções da Gazeta do Rio de Janeiro de 1 de Fevereiro de 1817 e se 

referem à Minas de ferro de Cuiabá. Nela se informa que S.A.R. em carta régia dirigida 

ao governador e capitão general do Mato Grosso com data de 16 de Janeiro de 1817 

vem aprovar o estabelecimento de uma companhia de mineração em Cuiabá. Em Junho 

de 1817 publica-se o Alvará  de 9 de Janeiro de 1817 sobre o título do Príncipe Herdeiro 

da Coroa. O dito alvará refere-se ao título de Príncipe do Brasil e Duque de Bragança, 

os quais são dado aos príncipes primogénitos herdeiros da coroa de Portugal. O referido 

título após a elevação do Brasil à Reino Unido, tornou-se incompatível, passando, por 

conseguinte, os primogénitos a receberem o título de Príncipe Real do Reino Unido de 

Portugal, e do Brasil, e Algarves, conservando sempre o título de Duque de Bragança. 

Neste mês as noticias sobre a revolução em Pernambuco concentram-se nas cartas que o 

Capitão General da Capitania, Caetano Pinto de Miranda Montenegro conclamando as 

tropas a “não se contaminarem” e lembrando a todos que somos portugueses, vassalos 

de um mesmo soberano, e portanto, todos concidadãos. A seguir publica-se o 

“ultimatum” dos revoltosos, que se designam por “Patriotas” e suas condições. A carta 

vem assinada pelo padre João Ribeiro de Pessoa, por Domingos Joze Martins e Manuel 

Correia de Araújo. Segue-se as notas informando sobre a resolução do Conselho de 
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Guerra convocado pelo General de Pernambuco para capitular com os insurgentes, a 

eleição do governo provisório de Pernambuco pelos “Patriotas”, o manifesto do governo 

provisório de Pernambuco, o decreto do governo provisório de Pernambuco para 

aumentar o soldo das tropas, o decreto deste mesmo governo abolindo vários impostos, 

o decreto sobre a compra de armamentos, o decreto “ordenado o tratamento de vós” 

visando a perfeita igualdade de cada patriota, o decreto fazendo entrar no erário os 

rendimentos da Mesa da Inspecção, o decreto agregando ao erário a administração da 

extinta companhia de Pernambuco, o decreto confirmando o cônsul britânico, o decreto 

mandando retirar a gente que se oferecia a servir, visto que muitos vieram á cidade para 

sustentação da causa da liberdade, decreto para criar um corpo de cavalaria, e por fim, 

decreto sobre a escravatura. Segue-se ainda as Proclamações do governador da Bahia, o 

Conde de Arcos, na qual ele promete perseguir os revoltosos e fazer que cada soldado 

da Bahia seja um espião, para vingar a afronta perpetrada ao soberano. Em Julho de 

1817 o periódico reproduz a Portaria assinada em 1812 pelo falecido Conde de Linhares 

relativa à proibição do Correio Brazilienze . O redactor, de forma intencional, comete 

um erro tipográfico e sob o título de “Porcaria” apresenta a Portaria de 1812. Publica-se 

também nesta edição a Carta de lei que confere “escudos de armas ao Brasil”, 

incorporando-as nas do Reino Unido. A seguir vê-se as informações sobre as 

exportações e importações da Capitania da Bahia, extraídas da Gazeta do Rio de Janeiro 

de 19 de Abril de 1817 referente aos anos de 1814, 1815, 1816 e os preços dos produtos 

do Brasil praticados em Londres em 1817. Publica-se a seguir as Cartas Régias aos 

governadores das capitanias de Minas Gerais e do Espírito Santo as quais regulam a 

abertura de estradas que estabelecem a comunicação e o comércio entre as respectivas 

capitanias. Da Gazeta do Rio de Janeiro o periódico reproduz as recentes notícias sobre 

a entrada das tropas portuguesas em “Monte Vídeo”. Em Agosto de 1817 um Alvará 

expedido no Rio de Janeiro em 17 de Março de 1817 onde o soberano “outorga mercê” 

à Universidade de Coimbra, de poderem os seus representantes assistir ao acto da Real 

Aclamação que se realizará na corte. Ainda nesta edição publica-se a nota oficial da 

derrota do exército insurgente em Pernambuco, na qual vê-se as congratulações aos 

soldados baianos e a seu governador. Em Setembro de 1817 publica-se as graduações 

militares do oficiais de fazenda, e dos secretários de governo. Publica-se as informações 

sobre as exéquias do Infante D. Pedro realizada no Rio de Janeiro. O texto é igual na 

Gazeta de Lisboa e no Correio Brazilienze, o que nos leva a acreditar que se trata de 

uma nota oficial emitida e divulgada nos periódicos. Semelhante facto acontece com a 
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nota em que se informa da audiência concedida pelo soberano ao enviado de sua 

majestade o “Imperador de todas as Russias”. Em Outubro de 1817 o periódico informa 

a seus leitores a população do Bispado de Mariana, Capitania de Minas Gerais, no ano 

de 1816. Deve-se lembrar que este bispado era um dos primeiros estabelecidos no 

Brasil, e sendo assim, comprova-se o recenseamento realizado. Nesta edição repete-se a 

carta régia em que se autoriza o estabelecimento da Companhia de Mineração em 

Cuiabá, assim como o seu regulamento. Segue-se os preços dos principais produtos do 

Brasil comercializados em Londres em Outubro de 1817, e também como no 

Investigador reproduz-se informações da Gazeta do Rio de Janeiro de 30 de Abril sobre 

as águas da Ilha de Santa Catarina. Em Novembro de 1817 encontra-se os preços dos 

produtos do Brasil praticados em Londres, e também, como na Gazeta de Lisboa de 

1817, publica-se a nota reproduzida da Gazeta do Rio de Janeiro sobre as águas de 

Araxá e seu poder medicinal, assim como a nomeação de várias pessoas para empregos 

de diplomacia. Mas uma nota neste mês chama a atenção: “As combinações ocorridas 

no Brasil para se dar aos governadores certidões de bom comportamento”, que para 

Hipólito, “eles nunca mereceram”. O documento trata-se de uma petição ao Rei feita 

pelos deputados procuradores da cidade da Bahia em que se solicita a aprovação da 

instituição de um vínculo a benefício do Conde Arcos, governador desta capitania, 

extensivo a seus descendentes, no valor de cem contos de réis, em acções do banco do 

Brasil. Portanto trata-se de uma distinção ao governador solicitada pelos deputados 

pelos seus “bons serviços”. Lembramos que o dito governador foi um dos responsáveis 

pelo combate à insurreição de Pernambuco. Em Dezembro de 1817 publica-se a relação 

dos despachos na corte no dia 4 de Julho de 1817, dia do aniversário natalício da 

“sereníssima senhora infanta D. Izabel Maria. Mediante os acontecimentos em 

Pernambuco e a necessidade de reforço das tropas ao sul do Brasil, o periódico reproduz 

uma Proclamação impressa na Gazeta do Rio de Janeiro na qual o Conde de Palma, D. 

Francisco de Assis Mascarenhas, do Conselho de sua majestade e Governador da 

capitania de São Paulo, vem solicitar aos “paulistas fiéis” que venham reforçar os 

exércitos do sul como milicianos voluntários e servirem nesta campanha por dois anos.  

1818 

Em Janeiro de 1818 o periódico inicia o ano reproduzindo um extracto da Gazeta do Rio 

de Janeiro de 27 de Setembro de 1817, onde informa-se sobre as providências tomadas 

até então, em benefício da capital e do Reino. Os “notáveis resultados”, nos informa a 

nota, eram resultados “das sábias determinações de S.M. executadas com a incansável 
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zelo da Intendência Geral de Polícia”. São elas: Estabelecimento em diferentes 

capitanias de mais de 800 “ilhéos” de variadas idades e sexos, conseguindo para cada 

chefe de família, além de casa e terreno, material necessário para a lavoura, mesadas 

para sustentação nos primeiros dois anos, além de isenção do serviço militar; 

iluminação da cidade do Rio de Janeiro que vem a favorecer a segurança; 

estabelecimento de novos quartéis para a Guarda Real da Polícia; extinção de pântanos 

e melhora do abastecimento de água da cidade com novos chafarizes; limpeza das ruas 

da cidade e abertura de estradas; construções de pontes; criação do Teatro de São João, 

entre outras obras. Em Fevereiro de 1818 a chegada da Princesa Real ao Rio de Janeiro 

volta a ser assunto do periódico, com a reprodução em detalhes da Gazeta do Rio de 

Janeiro de 8 a 12 de Novembro de 1817, sobre as festividades. O governador da Bahia, 

Conde de Arcos, é novamente homenageado pelos comerciantes desta praça, como 

informa as notícias do mês de Setembro de 1817 que chegaram desta capitania. O 

retrato do governador foi colocado na grande sala da praça do comércio desta cidade, 

sendo este episódio seguido de festividades e uma grande ceia, “a qual constava de 320 

talheres em uma sala”. Em suas reflexões o redactor analisa a posse portuguesa em 

“Monte Vídeo”. Para ele nunca foi esperado que a posse fosse tranquila, pois a grande 

extensão das campinas desertas, a presença de contrabandistas, a facilidade de incursões 

em campos abertos e indefesos, tudo faz conjecturar que Artigas e seus partidários 

incomodariam por longo tempo o exército do Brasil. Além de todas as dificuldades 

encontradas pelo governo português, ainda enfrenta-se os rumores espalhados pelos 

espanhóis “de que aquela conquista seria devolvida à Espanha”. Mas o gabinete do Rio 

de Janeiro está decidido a não evacuar o território, e por fim informa-se que prisioneiros 

foram enviados ao Rio de Janeiro, “por serem turbulentos e por não aprovarem o 

governo português”. Na secção de Literatura e Ciências vê-se a notícia do lançamento 

do livro Corographia Brazílica , onde se expõem a divisão, extensão e limites das 

províncias, a descrição do actual estado de cada uma delas, época e método de 

colonização, e a história desde o descobrimento até em 1500 até 1532 em que o país foi 

repartido em capitanias. Na secção Miscelânia tem-se notícias das festividades na 

câmara do Ceará, onde procura-se dar um “vivo testemunho da fidelidade e obediência” 

ao soberano. Tal festividade vem em seguida à insurreição de Pernambuco, e procura 

demonstrar, a câmara, a nobreza e povo, “a fiel e leal vassalagem”. Ainda neste mês 

tem-se a notícia vinda de França da posse de Cayena. O redactor faz uma recordação de 

todas as negociações que culminaram com tal evento. Informa ainda que Portugal 
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apresentara contra a França “reclamações” que montam a doze milhões de francos, 

“independentemente da conquista e conservação da província”. Por fim, traz-se a notícia 

da chegada ao Rio de Janeiro do novo Núncio Apostólico, o Monsenhor João Francisco 

Compagnino Maresfoschi, Arcebispo de Damieta. Em Abril de 1818 o periódico 

publica o Decreto para o estabelecimento de correios entre São Paulo e Rio Grande do 

Sul. Emitido no Rio de Janeiro a 24 de Setembro de 1817, o referido decreto busca 

estabelecer uma comunicação entre estas duas províncias e nomeava o administrador 

geral do mesmo correio, Jozé Pedro César responsável pelo estabelecimento deste 

correio regular. Na realidade o decreto representava um monopólio que o monarca 

concedia a somente um vassalo, e assim, é criticado pelo redactor que considera 

“impolítico o conceder a um particular o gozo de um monopólio de que só o governo 

deve ter a administração”. Também com a mesma data, publica-se uma Carta Régia 

dirigida ao Conde de Palma, Governador e Capitão General da Capitania de São Paulo. 

Nela o soberano ordenando o estabelecimento da ligação entre a cidade de São Paulo e a 

Villa de Porto Alegre e comunicando ao mesmo a nomeação do responsável pelo 

estabelecimento do referido correio entre as duas localidades. Ao governador da 

Capitania de Minas Gerais, Capitão General D. Manuel de Portugal e Castro, o monarca 

vem por meio de uma carta régia escrita em 12 de Agosto de 1817, procurar “animar o 

ramo da industria e riqueza nacional, promovendo nesta capitania a adopção do método 

regular da arte de minerar, e o uso das máquinas de que se servem os mineiros na 

Europa”. O monarca estava consciente da decadência em que estavam na capitania os 

trabalhos nas minas de ouro, sendo os serviços cada dia mais dispendiosos porque já se 

achavam lavrados a maior parte dos terrenos. O desenvolvimento das movimentações 

no Prata são transcrições feitas da Gazeta do Rio de Janeiro de Novembro e Dezembro 

de 1817.  A 4 de Dezembro de 1817, por ocasião do casamento do Príncipe Real com a 

Arquiduqueza de Áustria, o monarca outorgou um “Decreto de Perdão”, fazendo assim 

mercê aos presos que se acharem por causa criminais, não só nas cadeias de Lisboa e 

seus distritos “cinco léguas ao redor”, como nas cadeias do Porto e seu respectivo 

distrito, e também em todas as cadeias do Reino de Portugal e Algarve. Segue-se ainda 

neste decreto uma lista de excepções “que não se devem isentar das penas da lei”. Em 

Maio de 1818 na secção Política encontra-se publicado o Edital da Junta de Comércio 

no Rio de Janeiro, emitidos em 29 de Novembro de 1817, e que estabelecem os direitos 

de exportação do açúcar e algodão. Já em Janeiro de 1818 vê-se o edital anunciando a 

nomeação de pessoas que deveriam arbitrar as contas dos navios de escravatura que 
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fossem detidos pelos navios de guerra britânicos. Procurava-se assim uma revisão pelos 

contadores, Joseph António da Mira, Francisco Dias das Chagas e João Theodoro 

Ferreira, das pretensões de indemnizações com relação aos navios capturados pelos 

ingleses. Lembramos que na Convenção e Tratado de Viena de Janeiro de 1815 

estipulou-se 300.000 libras esterlinas o valor destas indemnizações. As notícias sobre o 

comércio terminam com os preços dos produtos brasileiros comercializados em Londres 

em Maio de 1818.  Em Julho de 1818 publica-se a “ratificação do Tratado com a 

Inglaterra sobre o Comércio da Escravatura”. A ratificação trata-se de uma “Convenção 

Adicional ao Tratado de 22 de Janeiro de 1815” concluída e assinada em Londres em 28 

de Julho de 1817. Vê-se também nesta edição que o monarca dá uma aplicação civil ao 

Seminário Eclesiástico de São Joaquim, no Rio de Janeiro pelo decreto de 10 de Janeiro 

de 1818. Além de abrigar nas suas dependências um dos batalhões da divisão de tropas 

que havia mandado vir de Portugal e fazer neste seminário também o “aquartelamento” 

do Corpo de Artífices Engenheiros com suas respectivas oficinas, o monarca dá 

oportunidade aqueles seminaristas que não irão passar para o Seminário de São José, 

por ele designado, de serem admitidos no Corpo de Artífices Engenheiros como 

aprendizes. Nesta edição vê-se também que o monarca pelo Alvará de 27 de Junho de 

1816, faz a divisão da comarca do “Ceará Grande” e criava a do “Crato do Ceará”, 

tendo como capital a vila do Crato. Já a capital do “Ceará Grande” deixa de ser Aquiraz 

e passa a ser Fortaleza. Publica-se os preços correntes em Londres dos produtos do 

Brasil no mês de Julho de 1818. Ainda nesta edição encontra-se o Alvará de 18 de 

Março de 1818 onde o monarca determina a criação da Comarca do Rio Grande do 

Norte. A então Capitania do Rio Grande do Norte estava anexada à Comarca da Paraíba, 

e por meio desta Alvará era desmembrada,  criando-se assim a Comarca do Rio Grande 

do Norte, “tendo por cabeça a cidade de Natal”. Em 30 de Março de 1818 o governo 

emite o Alvará que proíbe a criação de sociedades secretas. O periódico reproduz o 

referido alvará onde o monarca ordena, que segundo as leis do Reino é proibido 

qualquer sociedade, congregação ou associação de pessoas com estatutos sem a prévia 

autorização do monarca, e mais, “é servido declarar por criminosas e proibidas todas e 

quaisquer sociedades secretas”. A partir deste alvará passam a ser consideradas “como 

feitas para conselho e confederação contra o Rei e contra o Estado”. Ainda nesta edição 

encontra-se o Alvará de 22 de Abril de 1818, que busca fazer a regulação dos direitos de 

alfândega, com a finalidade de reparar os estragos da guerra, assim como aumentar as 

rendas do estado, “que pela redução dos direitos das alfândegas tinham diminuído, (…) 
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os quais principalmente no Brasil desceram de 48 a 24 e 15 por cento. Em Setembro de 

1818 o periódico publica o decreto sobre a divisão criada no Rio de Janeiro para 

combater em Pernambuco. Após o fim da insurreição, que levou a referida divisão e a 

criação dos batalhões para militar em Pernambuco, os oficiais que preferirem servir nas 

praças em que se acham serão considerados como voluntários, e aqueles que retornarem 

à capital voltem aos corpos a que pertenciam. O referido decreto foi datado em 28 de 

Abril de 1818. Anteriormente, em 22 de Janeiro de 1818 emitiu-se um decreto no qual 

se criava uma “legião” em Mato Grosso. Buscava o governo providenciar os meios de 

defesa e segurança da Capitania de Mato Grosso. A seguir vê-se mais um decreto sobre 

os fardamentos da Guarda Real da Polícia no Rio de Janeiro emitido a 4 de Março de 

1818. Por fim, vê-se o decreto para a fundação de um hospital nas águas de Cubatão, em 

Santa Catarina. Este periódico, assim como a Gazeta de Lisboa de 1817 haviam já 

publicado as notícias sobre as águas de Cubatão. Constatado seu eficaz remédio para 

muitas moléstias vem o monarca por meio deste decreto aprovar o projecto oferecido 

pelo governador da Ilha de Santa Catarina de se criar um hospital, e assim promovia-se 

a abertura de “uma subscrição de donativos”. Em Outubro de 1818 o periódico publica 

o decreto de 22 de Junho de 1818 no qual o governo português no Rio de Janeiro 

pronuncia-se de forma autónoma à governação exercida em Lisboa. o decreto estipulava 

que as patentes militares no Brasil não precisariam do “cumpra-se do Marechal General 

em Portugal”. O decreto vem, portanto, evitar o “grave inconveniente e embaraço aos 

oficiais das divisões do exército de Portugal actualmente destacados nas diferentes 

províncias deste Reino do Brasil”. Os oficiais que eram promovidos deveriam 

obrigatoriamente enviar a Portugal para receberem o “cumpra-se” do Marechal General, 

Comandante em Chefe do Exército, assim como os registos. Por meio deste Decreto, 

passava agora as promoções e os registos a serem lavradas no Conselho Supremo 

Militar e assinadas pelo soberano. Os melhoramento na cidade do Rio de Janeiro são 

notícia nesta edição. Informa-se que devido ao aumento da população da cidade, a fonte 

da carioca que abastece, se tornou insuficiente, mesmo apesar de sua abundância. Sendo 

assim o rei mandou instalar um aqueduto para que as águas do rio Maracanã,  e que 

corre “no sitio de Andaraí” chegue à cidade. O chafariz principal fica no Campo de 

Santa Ana e possui dez bicas. Reproduzindo as informações da Gazeta da Bahia, 

informa-se sobre a navegação do rio Jequitinhonha onde irá descer “as exportações de 

Minas até Belmonte e muito facilitará a comércio entre Minas e Bahia”. Os índios eram 

a dificuldade de estabelecer tal comunicação, e sendo assim, mandou-se estabelecer nas 



 73 

margens deste rio uma colónia protegida pela sétima divisão. Por meio do Alvará de 21 

de Maio de 1818,  S.M. cria na Capitania de Goiás uma Junta composta do Governador 

e capitão General, Ouvidor da Comarca, e Juiz de Fora, para que nela se decidam 

“alguns negócios pertencentes ao Desembargo do Paço, à maneira das que se criaram 

nos Domínios Ultramarinos e Capitania de Mato Grosso”. Em Dezembro o periódico 

faz público o Alvará de 28 de Fevereiro de 1818, pelo qual S. M. houve por bem criar 

um Conselho de Justiça na cidade de São Luiz do Maranhão. A necessidade de se 

estabelecer o referido conselho estava ligada ao facto de que os réus eram julgados em 

última instância pela Junta da Justiça da Capitania do Pará. Ainda nesta edição 

encontra-se os preços dos produtos do Brasil comercializados em Londres em 

Dezembro de 1818, e uma nota sobre a possibilidade do Brasil passar a estabelecer 

relações comerciais com a Áustria. O redactor afirma que nas noticias de Viena de 11 de 

Outubro de 1818, o Conde Eltz, que daquela corte tinha ido ao Rio de Janeiro, e 

posteriormente retornado à Viena, dera a seu governo informações sobre os meios mais 

eficazes que se pode adoptar para assim estabelecer um comércio recíproco entre os 

estados austríacos e o Reino do Brasil. Ainda nesta edição tem a notícia sobre a 

introdução de máquinas na Mineração. A nota parece ser uma reprodução da Gazeta do 

Rio de Janeiro de 25 de Julho, e dá notícias da implantação de um engenho pelo 

Coronel de Milícia, Romualdo José Monteiro de Barros, por aconselhamento do Barão 

de Eschwege, em Vila Rica. O relato informa sobre as vantagens do emprego deste 

engenho, visto que o país passava por uma escassez de braços que o alto preço dos 

escravos produziu. No curto espaço de tempo em que foram empregado apenas dois 

escravos, havia-se “tirado vinte e seis oitavas de uma mina abandonada pela sua 

pobreza”, informa o relato. A seguir vê-se uma nota do redactor em que se informa que 

os negociantes da cidade da Bahia promovem a criação de uma instituição para meninos 

órfãos, e tal facto mereceu a aprovação do Conde de Arcos, governador, e do monarca. 

A movimentação no Prata, como em quase todas as edições posteriores a esta, são 

reproduções da Gazeta do Rio de Janeiro.  

1819 

Em Janeiro de 1819 o periódico abre o ano publicando o decreto de criação de novos 

ofícios na Alfândega do Rio de Janeiro. A necessidade de criação deste novos ofícios 

vem na sequência do aumento progressivo do comércio e, portanto, da necessidade de 

fiscalização conveniente. O decreto tem a data de 19 de Maio de 1818. A seguir 

publica-se outro decreto de criação de “Mesa do Consulado na Alfândega do Rio de 
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Janeiro”, a qual viria a recolher os dois por cento estipulados pelo Alvará de 5 de Abril 

de 1818 referentes à exportação de produtos. A dita Mesa pode ser entendida como 

“consulado de saída” para recolha de impostos dos produtos a serem exportados. O 

decreto tem a data de 7 de Julho de 1818.  A seguir, vê-se que o governo aumentava a 

máquina pública ao criar mais dois cargos de feitores para o pátio da alfândega, “para 

cuidarem do bom, fácil e seguro arranjamento da entrada e saída das mercadorias”.. 

Quanto aos melhoramentos no Brasil informa-se que por força de lei de 5 de Julho de 

1818 foi criado a Vila de são Francisco Xavier de Itaguhaí, desmembrada do termo da 

cidade do Rio de Janeiro, e do da vila de Angra dos Reis, a que pertencia. Na edição 

anterior noticiou-se a criação da Mesa de saída da Alfandega e nesta edição de 

Fevereiro de 1819 vê-se a publicação do Decreto sobre o imposto de dois por cento por 

saída nas alfandegas da Bahia e Pernambuco. O decreto tem a data de 22 de Setembro 

de 1818. Publica-se também o edital da Junta do Comércio do Brasil com a nomeação 

de comissários em Londres, na conformidade do tratado sobre a escravatura feito com a 

Inglaterra. A Espanha ao convocar as potências aliadas para serem as mediadoras na 

causa entre a Espanha e suas colónias, fez com que o governo português se sentisse na 

obrigação de fazer algumas considerações e também na necessidade de participar das 

negociações. Sendo assim, o governo português chama a atenção das potencias sobre os 

“malfeitores errantes”, como Artigas e seus companheiros na província oriental do rio 

da Prata, assim como outros corsários que se armam nos Estados Unidos e tomam 

navios portugueses, “que metem a fundo depois de lhes roubarem as cargas que vão 

vender aos mesmos portos ou à ilhas das Índias Ocidentais”. Para o governo português, 

seria conveniente que esses corsários, “conforme os princípios de direito e interesses 

mútuos de todas as nações comerciantes”, fossem declarados piratas e tratados como tal. 

Junto a esta nota, o governo português envia anexada uma cópia de uma nota do 

“Ministro de Sua Majestade El Rei de Suécia ”, em Paris, em resposta a uma 

reclamação motivada pela admissão e venda na ”Ilha de S. Barthomeu”, de dois navios 

portugueses aprisionados. Nesta edição o periódico reproduz um extracto da Gazeta do 

Rio de Janeiro de 24 de Outubro de 1818 onde informa-se sobre o correio para Lisboa. 

O mesmo partirá do Brasil nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Maio, Junho e Julho 

respectivamente nos dias 1, 10 e 20. No segundo semestre também nestes mesmo dias 

partirá em Setembro, Outubro e Novembro. Nos seis meses que se principiam em 

Março, o correio “tocará” na Bahia e em Pernambuco, e nos outros seis meses quando 

vindos da Europa “tocaram a Ilha da Madeira”. Publica-se a seguir os preços correntes 
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dos principais produtos do Brasil comercializados em Londres em Fevereiro de 1819. 

Ainda nesta edição o redactor dá maiores detalhes sobre a fundação de uma praça de 

comércio para os negociantes da Bahia. Com a aprovação do governador buscava-se 

marcar o início da obra, e assim determinou-se que a futura praça chamaria “Praça de 

São João” e designou-se o dia 1 de Setembro para o “dia de fundação da primeira pedra 

deste edifício”. Em Março de 1819 o periódico dá noticias sobre as “correspondências 

mercantis” entre a Capitania de Minas Gerais e da Bahia, feitos pelo rio Jequitinhonha e 

da Salça. Os sítios por onde passam as canoas que descem o Jequitinhonha são 

“absolutamente despovoados” e o rio da Salça acha-se por vezes intransitável “pelos 

grande troncos que nele caem transversalmente”. Sendo assim julgou por bem o 

monarca que era indispensável povoar aqueles pontos onde os canoeiros encontram 

maiores dificuldades e, portanto, ordenou que um destacamento de tropa da cidade da 

Bahia, formado por soldados casados e próprios para o serviço da agricultura, se 

estabelecesse nos espaços intermédios do Jequitinhonha, Rio Pardo e o da Salça, 

podendo assim prestar socorro às canoas que descem e sobem. A seguir, o periódico 

publica a “Exposição de uma disputa entre o Juiz de Fora e a Câmara do Recife, em 

Pernambuco. Ambos iniciaram uma disputa por meio de cartas para regularizar a 

situação sobre a autorização da iluminação da cidade. Ainda neste mês o periódico 

inicia a publicação da Memória Histórica e Geográfica da descoberta das Minas Gerais. 

A referida memória são “extractos dos manuscritos” de Cláudio Manoel da Costa, 

secretário de governo da capitania de Minas Gerais, que referem-se a formação da 

capitania e de várias localidades, como Ouro Preto ou Vila Rica, Sabará, Caeté ou Vila 

da Rainha, Serro Frio ou Vila do Príncipe, Rio das Mortes ou Vila de São João e de São 

José. Em Abril de 1819 o periódico inicia a sua edição publicando o Edital de 19 de 

Dezembro de 1818 da Junta do Comércio no Rio de Janeiro, sobre os navios de 

escravatura. Nele pode-se ter a informação de que o governo inglês decidiu que “na 

conformidade dos Estatutos promulgados sobre a abolição da escravidão”, não dará 

nenhum auxílio aos navios portugueses que fazem este tráfico e que venham a “tocar” o 

Cabo da Boa Esperança, “excepto no caso de serem ali impelidos por temporal, perigos 

do mar e acidentes imprevistos e inevitáveis”. Os preços dos produtos do Brasil 

comercializados em Londres em Abril de 1819 está publicado na secção de Comércio e 

Artes. Na secção Literatura informa-se sobre o lançamento no Rio de Janeiro em 1818 

do livro “Princípios Gerais para o estabelecimento, conservação e aumento de um 

Império. Oferecido a S.A.R. o Senhor D. Pedro de Alcântara, Príncipe Real”. Na 
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secção Miscelânia publica-se o extracto da Gazeta do Rio de Janeiro de 13 de Janeiro 

de 1819 sobre a movimentação do Rio da Prata. Ainda nesta secção têm-se a 

continuação da memoria Histórica e Geográfica da descoberta das Minas, continuação 

da edição anterior. Em Maio de 1819 o periódico informa na secção Política que o D. 

João, por meio de um Decreto de 29 de Outubro de 1818 concedia o privilégio da 

fazenda Real ao banco do Brasil de cobrar as dívidas. Também publica-se o Decreto de 

19 de Novembro de 1818 no qual proíbe-se a exportação da moeda do Rio de Janeiro 

para outras capitanias, como Bahia, Pernambuco e Maranhão, “ou outro qualquer porto 

fora dos limites desta província”. Esta determinação tinha a validade de oito meses até 

que “se não realizarem as saudáveis disposições que tenho ordenado para o abundante 

giro de toda a qualidade de moeda metálica”. Vê-se que o governo português tenta 

contornar um problema económico impedindo a transacção habitual de moedas entre as 

diferentes partes do país. Proibições desta natureza interferem no comércio e acabam 

por ser favorável ao contrabando, neste caso de moedas. Propõem o governo que os 

negociantes que tenham de fazer remessas par as outras províncias as façam em “letras” 

e não em dinheiro. Para o redactor tal medida também é injusta, e sendo assim, 

apresenta o caso da relação entre o Rio de Janeiro e Pernambuco. O Rio de Janeiro 

recebe mais mercadorias inglesas do que Pernambuco, portanto deve aos ingleses. 

Pernambuco por sua vez, exporta em algodão maior valor do que importa de 

mercadorias inglesas; sendo assim, a Inglaterra deve a Pernambuco. A situação fica 

assim estabelecida: Rio de Janeiro deve a Inglaterra e esta por sua vez deve a 

Pernambuco. Portanto: o que o Rio de Janeiro deve a Inglaterra seria pago em 

Pernambuco, e sendo assim o redactor afirma: “é uma injustiça privar os 

pernambucanos desse lucro que a riqueza de suas produções os põem em estado de 

obter”. Por fim, esta medida visava manter a moeda na cidade do Rio de Janeiro e assim 

manter as transacções mercantis desta cidade, como a compra de genros do consumo no 

mercado. Na secção Comércio e Arte vê-se os preços dos produtos do Brasil 

comercializados em Londres em Maio de 1819. Na secção Literatura informa-se sobre a 

publicação no Rio de Janeiro em 1819 da obra. “Elementos de desenho e Pintura, e 

Regras gerais de perspectiva; dedicadas a El Rey N.S. de Roberto Ferreira da Silva, 

oficial do Real Corpo de Engenheiros. Na secção Miscelânia, reproduz-se novamente da 

Gazeta do Rio de Janeiro de 10 de Fevereiro de 1819, as informações sobre a 

movimentação no rio da Prata. Em Junho de 1819 publica-se um Decreto de 16 de 

Janeiro de 1819 no qual se faz a reavalidando os actos feitos por ajudantes de tabeliães 
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no Brasil. Como habitualmente se tem feito, publica-se os preços dos produtos 

brasileiros em Londres em Junho de 1819. na secção Miscelânea reproduz notícias 

vindas da Bahia a 5 de Janeiro de 1819. O redactor faz um relatório sobre as melhorias 

ocorridas no Brasil desde a chegada de D. João e sua Corte, e assim desenvolve uma 

reflexão sobre a Real Fábrica de ferro de São João de Ipanema, no Termo de Sorocaba 

na Capitania de São Paulo, fábrica esta que “ficará brevemente em linha de competência 

com as melhores fabricas da Suécia”.  As reflexões sobre a capitania de Minas Gerais 

nesta edição trata da população, da vida e do “carácter dos brancos”. Como em toda a 

edição, tem as noticias sobre o desenvolvimento da guerra no Prata. Em Julho de 1819, 

a primeira notícia que faz referência ao Brasil é sobre os preços dos produtos brasileiros 

em Londres, para o mês de Julho de 1819. A seguir o redactor dá notícias sobre a 

fundação de um povoamento que foi aberto para facilitar a comunicação entre a 

capitania de Minas Gerais e a Bahia. Um destacamento foi implantado nas margens do 

Rio Salsa, onde foi construído quartéis para o destacamento onde passam a habitar trinta 

casais de soldados, todos com terrenos, onde as famílias poderiam cultivar. Informa-se 

também que nas margens do rio Jequitinhonha também tem-se estabelecidos muitos 

colonos os quais tem feito grandes plantações de algodão. Também nesta edição 

continua-se as reflexões sobre a Capitania de Minas Gerais iniciadas em números 

anteriores e concluída nesta edição. As Reflexões sobre a Capitania de Minas Gerais 

foram impressas na Gazeta da Bahia em 13 de Maio de 1818 feita pelo gazeteiro que 

nesta última edição de Julho de 1819 o periódico nos revela a identidade. Trata-se de 

um tal António da Costa Rocha Pitta, que se designa por mineiro e que escreve as suas 

reflexões da Vila de Paracatú. Em Setembro de 1819, a primeira publicação com 

referencia ao Brasil traz os preços dos produtos brasileiros praticados em Londres para 

aquele mês. Nas reflexões volta o redactor a abordar a política no Brasil. Desta vez a 

sua nota aborda os partidos políticos na corte. Para ele existe má administração nas 

finanças e na justiça e a corrupção é geral. Não basta aplicar o remédio para os casos 

particulares que possam chegar ao conhecimento do governo, será necessário buscar o 

mal em sua fonte, afirmava o redactor. Em outra nota refere-se à introdução no Brasil 

do barco a vapor. Por decreto de 3 de Agosto de 1818, S.M. concedeu ao Marechal de 

Campo Felisberto Caldeira Brant, ao Comendador Pedro Rodrigues Bandeira, e ao 

Capitão Mor Manuel Bento de Souza Guimarães, o privilégio exclusivo por tempo de 

quatorze anos “para que só eles possam ter barcos de vapor nos rios e costas da 

província da Bahia”. Em Outubro de 1819 o periódico abre a edição do mês com o 
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edital da Junta do Comércio do Brasil sobre os pagamentos de certas partes das presas 

que foram tomadas por embarcações inglesas. Os interessados deveriam se apresentar 

perante ao Tribunal da Real Junta, com os “documentos competentes”,enquanto se 

espera vir o dinheiro de Londres. Na secção comércio encontram-se os preços dos 

produtos brasileiros para o mês de Outubro. Em Miscelânea o assunto volta a ser as 

finanças do Brasil. Reclama Hipólito dos segredos e transacções que se fazem no Erário 

“e das arbitrariedades com que se fazem os pagamentos, não havendo regra alguma por 

que se regulem as precedências dos pagamentos, se não a vontade de Tesoureiro Mor”. 

Ainda nesta edição o periódico reproduz uma notícia veiculada na Gazeta Times de 

Londres em 10 de Outubro de 1819. Nela se informa que o comércio no porto do Rio de 

Janeiro “está no mais deplorável estado”. A nota relata que a praça está entulhada de 

mercadorias, e os negociantes não deveriam dar entrada directamente pela praça do Rio 

de Janeiro, por que lá exigem-se “direitos quer as fazendas se desembarques ou não”. 

Os logistas, por sua vez, ficam ansiosamente à espera do desembarque das fazendas. 

Ainda nesta edição encontra-se a notícia do tumulto causado na cidade devido ao facto 

de que dois ingleses, Commodor Bowles do navio de S.M. Creole e seu sobrinho ou 

filho, ao cruzarem com a Rainha não apearam para cumprimentá-la, como era o 

costume. Indignados, a guarda dos dragões “tirou-lhes pelo cavalo e tratou-os muito 

mal”. O Commodoro, posteriormente, fez uma comunicação formal ao “ouvido real” e 

solicitou que os dois comandantes da guarda fizessem instantaneamente uma 

“submissão” e lhes fosse imposto um castigo. Caso contrário, seria feita uma 

comunicação directa à corte em Londres. Tal facto produziu o efeito desejado, sendo os 

comandantes presos e, posteriormente, conduzidos à frente do Commodoro e solicitado 

o perdão. Posteriormente foram colocados em liberdade. A notícia foi veiculada nas 

gazetas de Londres em 18, 19 e 20 de Outubro de 1819. Na secção Comércio aparece os 

preços dos produtos naquele mês. A próxima notícia do Brasil informa que nos anos de 

S.A.R. 12 de Novembro foi lançado no Rio de Janeiro a pedra fundamental da primeira 

capela protestante no Brasil “na presença de considerável número dos mais respeitáveis 

negociantes e outros vassalos britânicos”. Em Dezembro de 1819 na secção Política que 

abre a edição, foi impresso o “Decreto de Perdão” a certos crimes, por ocasião do 

nascimento da Princesa da Beira, D. Maria da Glória. A seguir, o periódico volta a 

abordar o Tratado de Comércio de 1810, e assim publica-se a resolução, pelo Conselho 

da Fazenda no Rio de Janeiro, interpretando o artigo 4º da Convenção de Londres, sobre 

alguns artigos do referido Tratado. A seguir, publica-se o Decreto estabelecendo dois 
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mercados por mês e uma feira anual a favor da colónia de suíços em Nova Friburgo, no 

distrito de Cantagalo.  Os preços para o mês de Dezembro dos produtos brasileiros em 

Londres e a abertura de uma nova estrada por ordem do Intendente de Polícia do Rio de 

Janeiro que se abriu ligando a Vila de Campos à Corte e poupando o viajante em 12 

léguas, são as notícias do Brasil que se seguem. As informações sobre a guerra no Prata 

deste mês, fazem reflexões sobre as relações entre a corte portuguesa e espanhola. Para 

ele as notícias veiculadas na Europa não consideram que a investida do exército do 

Brasil em Monte Vídeo tem a função de “conservar em sossego as fronteiras do Brasil 

no Rio Grande”. Por fim, em mais uma nota das gazetas inglesas sobre a emigração para 

o Brasil, Hipólito informa, mas sem dar credibilidade, que estão sendo preparados 

condenados pela justiça, em Nápoles, para emigrarem para o Brasil. Reforça o redactor 

que por mais “inimigos do Brasil” sejam alguns dos ministros que lá governam, colocar 

criminosos de Nápoles seria “dar àquela terra o permanente e hereditário ferrete”. 

1820 

Em Março de 1820, além das notícias sobre os preços correntes em Londres e sobre a 

guerra no Prata, temos também as reflexões sobre a emigração para o Brasil. Voltando 

ao tema sobre os emigrantes de Nápoles, referidos em Dezembro de 1819, Hipólito 

chama de irresponsáveis aqueles que planeiam esta situação, “assim como sucede em 

todas as repartições no Brasil”. Informa o redactor que deveria o Brasil estabelecer um 

plano para a emigração, promovendo assim a entrada de europeus de uma forma 

ordenada e em condições razoáveis e que “fosse bem explicada ao mundo” e, sendo 

assim, “livrar-se-ia o governo do Brasil da sátira que se tem espalhado, dizendo-se que 

manda buscar os degredados das galés de Nápoles para com eles aumentar a população 

do Brasil”. Em Abril de 1820 o periódico busca esclarecer sobre o destino dos 

“pertences” das tripulações dos navios que forem detidos pelos navios de sua armada. O 

monarca por meio de um decreto emitido no Rio de Janeiro em 4 de Outubro de 1819, 

julga conveniente que os marinheiros empregados em sua Armada Real que 

apreenderam navios piratas nas costas do Reino, “tirem das presas que contra eles 

fizerem”, e que fiquem pertencendo a estes o valor das artilharias, armas e munições de 

guerra, “que a tais piratas se tomarem”. O monarca oferece gratificações em dinheiro 

pelo aprisionamento de peças de artilharias e de prisioneiros. Em 30 de Outubro de 

1819 o monarca emite um Alvará especificando o caso em que é permitido aos navios 

de guerra o arrear bandeira em combate. Ainda nesta edição, após a publicação dos 

preços dos produtos brasileiros em Londres, faz-se uma reflexão sobre os 
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melhoramentos no Brasil. O periódico informa sobre as melhorias ocorridas em Campos 

de Goitacazes, “que até ao meio do século passado era quase vedada aos povos que a 

contornavam por serem embargadas (…) pela oposição dos índios que a ocupavam”. 

Sob o comando da Intendência de Polícia, construiu-se dezoito pontes, desde “S. 

Salvador até S. Fidelis” e mais doze pontes “desde S. Fidelis até ao registro do rio da 

Pomba”. Além da abertura de novas estradas facilitando a comunicação entre a 

capitania de Minas Gerais e a corte, informa ainda o periódico sobre os melhoramentos 

na cidade do Rio de Janeiro, como chafarizes, no grande aqueduto que se está 

construindo nas Laranjeiras e um outro no Catete. A seguir, o periódico apresenta um 

“Mapa demonstrativo da distribuição de 32.000.000 que o corpo dos negociantes de 

Pernambuco” havia oferecido à divisão das tropas da Bahia que em Maio de 1817 

“sufocou a rebelião e reduziu aquela Província ao Legitimo Domínio d’El Rei”. Vê-se 

no mapa  cinco divisões: “Corpos”, que são a Legião de caçadores da Bahia, Cavalaria 

da Legião da Bahia, 1º Regimento de Linha da Bahia, e outros regimentos de milícia. 

Vê-se as “Classes” favorecidas assim como seus respectivos números de componentes: 

Sargentos, Cabos, Tenentes, Ajudantes de cirurgia, Cabos, Soldados, entre outros. A 

seguir vê-se as quantias recebidas e o total que cada “Corpo” havia recebido. O mapa 

foi produzido por Joaquim Bento Pires, comissário pagador e foi emitido na Bahia em 

10 de Julho de 1818. Em Maio de 1820 o periódico publica o Decreto para a 

condecoração dos oficiais que serviram na guerra peninsular. Condecorava o soberano 

os generais “que se tiverem achado em dez acções principais ou mais, um colar formado 

das quinas das armas do meu Reino Unido, e inscrições de cada uma das batalhas e 

sítios memoráveis da dita guerra”. A condecoração estava restrita aos generais que 

tivessem a patente de General de Campo. O referido decreto é de 28 de Junho de 1816. 

Após a publicação dos preços correntes dos principais produtos do Brasil em Londres, 

encontramos as reflexões sobre as relações do Brasil com a América Espanhola. 

Informa o redactor sobre a formação de uma Confederação das províncias de Buenos 

Aires, Santa Fé e Entre Rios. Após este acontecimento as relações entre o Rio de 

Janeiro e Buenos Aires poderão não ser muito favoráveis nesta nova administração pois, 

enquanto as províncias estavam desunidas era mais fácil “o convénio para determinar os 

limites do Brasil naquela parte, do que o pode ser agora que essas províncias se acham 

confederadas”. Portanto, será feito um grande esforço para retirar as tropas portuguesas 

de “Monte Vídeo”. Recomenda Hipólito que se trate de negociar o mais rápido os 

limites do sul do Brasil com as Províncias Unidas de La-Plata, e assim assegure a 
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definição de fronteiras e a continuação de uma paz. Ainda informa o periódico que os 

tais degredados de Nápoles, com destino ao Brasil, havia chegado à Lisboa. Pelas 

fragatas napolitanas com despachos para o governo havia vindo daquela cidade 75 

passageiros que a Gazeta de Lisboa informava que eram apenas passageiros com 

destinos ao Brasil. Hipólito rebate a afirmação desta gazeta e informa que “são 

passageiros que como diz o provérbio português, fazem viagem da Índia, levando-lhes o 

Capitão o passaporte”! Em Junho de 1820 as notícias referentes ao Brasil anunciam os 

preços dos produtos brasileiros para aquele mês e a evolução da guerra no Prata. 

Reproduzindo notícia do Rio de Janeiro do mês de Fevereiro, informa-se que Artigas 

com 2500 homens haviam invadido a fronteira portuguesa e fizeram saques nas 

fazendas e em gados. O Brigadeiro José de Abreu teria tentado resistir com 404 homens 

“para dar tempo aos fazendeiros de retirarem suas famílias”. Mesmo assim, informa a 

nota, foram mortos cerca de 40 portugueses, e os demais se retiraram para o interior. Em 

Julho de 1820 o periódico reproduz o Decreto de 19 de Janeiro deste mesmo ano, o qual 

concede Perdão aos desertores em todas as províncias no Brasil. A seguir, publica-se o 

decreto de 4 de Janeiro de 1820 no qual é criado dois escrivães para a Ouvidoria Geral 

do Pará, por força do aumento da população e da riqueza nesta região. O decreto que 

segue estabelece uma alfândega na cidade de Natal, capital da província do Rio Grande 

do Norte, e juntamente a esta, uma casa de inspecção para o exame do algodão que será 

exportado do porto desta cidade. Por fim, um ultimo decreto de 4 de Fevereiro de 1820 

vem estabelecer que os filhos de oficiais de patente das tropas de linha do exército do 

Brasil, ou de pessoas condecoradas com o hábito de alguma das ordens, possam ser 

admitidos como segundo cadetes, “e os de outras pessoas que tiverem alguma 

consideração civil, ou pelos seus empregos, ou pelos seus cabedais, se possam admitir 

nos corpos de linha como soldados particulares”. Após a publicação dos preços dos 

produtos do Brasil em Londres para aquele mês o periódico faz algumas reflexões sobre 

as relações entre a corte do Brasil e a América Espanhola. Analisando um documento 

que contém as instruções dadas a um comissário de Buenos Aires que se destinou à 

Monte Vídeo para tratar com o General do Brasil, o redactor tirou algumas conclusões: 

o governo de Buenos Aires não manifestava tanta preocupação com a ocupação 

portuguesa da margem oriental do rio da Prata, visto que era para a segurança de suas 

fronteiras. Mas para o redactor o governo português deverá ficar atento, pois o governo 

francês tem planos para estabelecer uma monarquia nesta região, fazendo o casamento 

de um monarca de La Plata com uma princesa do Brasil. Lembra aos governantes 
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portugueses que a França foi contra a ocupação portuguesa de Monte Vídeo, pela nota 

emitida em Março de 1817, e Junho de 1819 fazia planos para reconhecer a 

independência de Buenos Aires. Fica claro assim que a França procurava criar 

obstáculos à presença inglesa na região, apoiando a independência de uma colónia 

espanhola, e, ao mesmo tempo, posicionando-se contra a presença portuguesa em Monte 

Vídeo. Nesta edição encontra-se ainda a notícia do último paquete vindo do Brasil, que 

o Lord Beresford havia chegado ao Rio de Janeiro a 3 de Maio na “fragata Spartan, 

havendo feito sua viagem desde Lisboa no curto espaço de vinte dias”. Em Agosto de 

1820 o redactor vem dar maiores explicações sobre os “degradados de Nápoles” que 

cogitava-se iriam aumentar a população do Brasil. Pelas últimas notícias do Rio de 

Janeiro os tais degradados eram criminosos, condenados e que pelos ajustes das duas 

coroas, portuguesa e de Nápoles, e se destinavam aos presídios da Costa de África, para 

onde sempre se destinavam os condenados portugueses. Os mesmos haviam chegados à 

Lisboa, mas não se destinavam ao Brasil. Hipólito questiona porquê os representantes 

portugueses na Europa não haviam anteriormente explicado tal facto, colocado para o 

público o verdadeiro destino dos presos de Nápoles. As gazetas europeias noticiaram 

que os mesmos se destinavam ao Brasil, e sendo assim, passou-se a ideia de que o país 

iria ser povoados por “malfeitores de Nápoles”. Por fim, nesta secção de Comércio, vê-

se os preços dos produtos do Brasil para o mês de Setembro de 1820 em Londres. Em 

Outubro de 1820 o periódico fez uma cobertura completa dos acontecimentos em 

Lisboa e no Porto em consequência da Revolta naquela cidade. Publicou-se todas as 

correspondências entre a Junta criada no Porto e os governadores da regência em 

Lisboa, até a união dos dois governos em um único governo em Lisboa, assim como as 

prévias para a convocação das cortes. Os preços dos produtos brasileiros foram 

publicados, como passou-se a ser rotina neste periódico, e em suas reflexões o redactor 

se apresenta prevendo possíveis desenvolvimentos para os factos ocorridos. Em 

Dezembro de 1820 o periódico publica o decreto de 3 de Agosto de 1820 no qual o 

monarca ordena que “não cobrem direitos das ferragens fabricadas em Portugal”. O 

mesmo havia já acontecido em Maio de 1820 quando da emissão do alvará que isentou 

os panos de linho e outros géneros de Portugal.  

1821        

Em Janeiro de 1821 o periódico publica uma Carta Régia escrita a 29 de Janeiro de 

1820 e dirigida ao Capitão General da Capitania de São Paulo, João Carlos Augusto de 

Oeynhausen. Nela o soberano ordena que se faça nessa capitania, nos campos 
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conhecidos com as denominações de “Campos de Ypanema e de São João de Benfica”, 

fazendas de gado que sirvam para o abastecimento destas províncias, além das de 

Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Esta determinação de 1820 pode ser assinalada 

como um dos primeiros actos governamentais que se tem notícia sobre a expansão da 

criação de gado no interior do Brasil, principalmente nas regiões de Goiás e Mato 

Grosso. Após a publicação dos preços dos produtos brasileiros em Londres, o periódico 

divulga uma Memória Descritiva da Ilha de São Luís do Maranhão. A memória faz uma 

descrição pormenorizada sobre a ilha e a relação desta com toda a província do 

Maranhão. Informa-se sobre a produção de algodão, arroz, milho, feijão, mandioca, 

tabaco, cana de açúcar, coco entre outras produções. Os meios de transporte através dos 

rios também é destaque, assim como o tamanho das canoas utilizadas. A memória não 

se encerra nesta primeira edição de 1821. Em Fevereiro de 1821 além dos preços 

correntes em Londres, o periódico dá continuidade à memória descritiva do Maranhão, 

nesta edição divulgado os dados geográficos, população e histórico da fundação da Ilha 

de São Luís. Em Abril de 1821 o periódico publica um “extracto” de um decreto do Rio 

de Janeiro de 2 de Dezembro de 1820 no qual têm-se o conhecimento de que o governo 

do Brasil passava a limitar a emigração, pois exigia-se um passaporte assinado pelo 

embaixador, ministro ou encarregado de negócios da Inglaterra. O decreto se referia à 

emigração de cidadãos ingleses para o Brasil e se destinava ao consulado Português em 

Liverpool. A seguir, a notícia sobre o Brasil refere-se à adesão da Bahia ao movimento 

constitucional. Publica-se a Proclamação e a composição da Junta provisional. Em 

Junho de 1821 o periódico publica um decreto emitido em Lisboa a 24 de Abril de 1821 

no qual a Regência, em nome do Rei, convoca deputados para as “Cortes Gerais 

Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa”. A seguir, o periódico publica a 

carta das Cortes em Portugal para Sua Majestade. Nela o presidente e os secretários 

escrevem a 9 de Março de 1821 sobre a satisfação dos mesmos em saber da notícia do 

regresso do Rei, assim como a sua adesão à causa constitucional a qual será “o 

sustentáculo eterno do trono de Vossa Majestade”. Ao mesmo tempo apresentam ao 

monarca as bases da Constituição da Monarquia Portuguesa. Ainda nesta edição o 

periódico publica o Decreto de Sua Majestade para “o chamamento de cortes no 

Brasil”. O referido decreto tem a data de 18 de Fevereiro e nela pode-se ver a 

informação na qual o monarca afirma que o seu filho D. Pedro irá à Portugal “munido 

da autoridade e instruções necessárias” para colocar em execução as medidas que o 

Monarca determina para se restabelecer a “tranquilidade Geral do Reino”, assim como 
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para “ouvir as representações e queixas dos povos”. Para o Rei, a constituição a ser 

elaborada em Portugal necessitaria de ser adaptadas aos domínios ultramarinos, e assim 

convocava para a corte os procuradores do Reino do Brasil, das Ilhas dos Açores, da 

Madeira,  e de Cabo Verde. Os eleitos destas domínios deveriam se reunir com uma 

pessoa indicada pelo monarca e fazerem a adaptação da constituição para os domínios. 

A seguir o periódico publica o decreto de 21 de Fevereiro de 1821 que criava a 

“Comissão das Cortes” que tratará das leis constitucionais que se discutem nas cortes 

de Lisboa e dos melhoramentos que forem úteis para adaptá-las ao Reino do Brasil. Por 

fim, publica-se também uma Proclamação da Junta Provisional do governo da Bahia 

emitida em 18 de Março de 1821 onde informa-se o povo sobre a adesão do Rei ao 

sistema constitucional. O Correio desempenhou papel inovador e crucial ao introduzir a 

modernidade através da circulação de informações e do debate desinibido, por outro 

lado foi severo com os revoltosos e com a Revolução de Pernambuco, não alinhando 

aos revolucionários e nem respondendo à solicitação dos mesmos. O redactor tinha 

motivos próprios para considerar irrelevante a conjuração e desfigurá-la aos olhos do 

soberano. Os pernambucanos tinham-se insurgido para combater e destruir a monarquia 

portuguesa, além de abraçarem uma causa federalista e de uma possível autonomia. 

Quando da convocação das cortes em Portugal, o Correio Braziliense logo chamou a 

atenção para os possíveis reflexos sobre o Brasil. “Se nas cortes de Portugal não entram 

procuradores do Brasil, El-Rei será o soberano de ambos os reinos, mas estes serão os 

reinos desunidos de Portugal e do Brasil”19. Alertava para a desunião no comando do 

governo, uma vez que as medidas políticas em Portugal nasceriam das cortes e no 

Brasil do soberano, sendo assim impossível a unidade do sistema. Hipólito alertava 

para a preocupação de conjugar os interesses e os sentimentos de ambas as partes. Em 

Maio de 1821 o redactor manifesta de forma aberta e clara o seu desejo: queria ver 

unida toda a monarquia e ainda reclama do pouco cuidado que os governantes têm dado 

a esta questão. Para ele, alguns achavam que não valeria a pena cuidar deste assunto, 

pois mais dia menos dia o Brasil separaria de Portugal. Hipólito da Costa clamava pela 

atenção aos acontecimentos, para que se evitasse uma precipitada separação e que se 

perdessem as vantagens da união, que muito ainda se poderia gozar. O periódico 

chegou a publicar o “Fim do Primeiro ato na Revolução Portuguesa”, em uma alusão 

aos acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro. O redactor narrou os factos e afirmou 

                                                
19 C. B. XXV, 332, Outubro de 1820. 
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que estava ainda longe de supor a peça acabada. O apoio de Hipólito da Costa às cortes 

constituintes de Lisboa foi verificado até Dezembro de 1821, sempre em sintonia com a 

sua luta pela união da monarquia e contra os movimentos populares e rebeliões que 

pudessem afectar esta união. Observamos que o apoio foi considerável, com excepção 

no envio de tropas, o que achou uma afronta, e na questão da censura, que nunca 

poderia ter o seu apoio pelo que conhecemos de sua trajectória. Julgava ele os 

brasileiros ainda imaturos para viverem sobre si mesmos, sem se resvalarem para a 

anarquia e a dilaceração territorial. Neste contexto, compreendendo a fatalidade da 

separação, queria que a mesma ocorresse o mais tarde possível e assim, se pudesse 

aprender com a experiência política de Portugal. Ainda nos seis primeiros meses de 

1822, Hipólito da Costa acreditou na união do Reino. Somente em Julho de 1822 aderiu 

à causa separatista, e em Setembro publicou o seu artigo “Constituição para o Brasil”, 

enquanto na América Portuguesa, D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, proclamava a 

independência. 

ANEXO 3 

O Investigador Portuguez em Inglaterra, ou Jornal Literário, Politico, & c 

1811 

O periódico passa a ser publicado, como referimos anteriormente, a partir de Junho de 

1811, tendo como impressor M. Bryer, Bridge-Street, Blackfriars, em Londres. Este 

primeiro número inicia-se com um Prospecto, redigido em Março de 1811, no qual 

apresenta-se ao leitor as condições e objectivos do periódico; prestar auxílio nas artes e 

nas ciências para um “vasto Império” que se está formando na América. Em Julho de 

1811, na secção Politica, encontram-se variadas noticias referentes ao movimento da 

corte no Rio de Janeiro. Em um alvará de vinte e seis de Outubro de 1810, o Príncipe 

regente ordenava a construção de um depósito para que fossem recebido “os efeitos 

comerciais”, nacionais e estrangeiros, funcionado assim como um ponto central para 

recebimento e posterior reexportação de produtos. O referido depósito foi mandado ser 

construído na Ilha dos Açores, que “pela sua posição oferece um lugar próprio para o 

estabelecimento de semelhante depósito”. Além deste alvará, publicou-se outro em 4 de 

Fevereiro de 1811 regulando e promovendo o comércio nacional nos estabelecimentos 

portugueses da costa de Malabar, dos portos da Ásia, África, do estado do Brasil, dos 

reinos de Portugal, e Algarve, e Ilhas adjacentes; mandando criar ainda um outro 
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estabelecimento de depósito na cidade de Goa. Publica-se ainda um outro documento no 

qual o Príncipe Regente manda prestar todos os meios de subsistência,” terrenos para 

cultivar, instrumentos de lavoura, gados, etc”, para aqueles “que de Portugal se 

retiraram, ou se retirarem para o Brasil”. O referido alvará veio na sequência da 

aprovação de um plano de ajuda elaborado pelo Intendente Geral da Polícia da Corte e 

estado do Brasil em 14 de Janeiro de 1811, para socorrer as pessoas das classes 

indigentes que se refugiassem no Brasil “pelas calamidades de Portugal, empregando-se 

na lavoura”. Como última noticia do Brasil verifica-se a reprodução do relatório da 

Junta da Conquista e Civilização dos Índios, e navegação do rio Doce, redigido em Vila 

Rica a 29 de Janeiro de 1811. O referido relatório apresenta o estado das seis divisões 

militares em que se repartiu o “muito grande, rico, e fértil terreno por onde corre o rio 

Doce, e outros rios navegáveis (…)”. Em Setembro de 1811, publica-se a noticia sobre a 

resolução que tomou o governo de Sua Alteza Real no Rio de Janeiro, de estabelecer 

uma colónia de mineiros suecos para lavrar as minas de ferro na Capitania de São Paulo. 

Na Bahia, o governo também mandara estabelecer uma biblioteca pública na cidade de 

São Salvador da Bahia de todos os Santos20. Em Novembro de 1811 o periódico 

reproduz noticias veiculadas pela Gazeta do Rio de Janeiro, como a que informa sobre 

o envio pelo Intendente Geral de Cayenna, de plantas de especiarias para serem 

plantadas no Jardim da Lagoa de Freitas, no Rio de Janeiro, para dali serem distribuídas 

pelos lavradores. Entre os alvarás reproduzidos nesta edição, ressaltamos o Alvará de 20 

de Junho de 1811 que procuravam “evitar o escandaloso contrabando que se faz em 

todos os portos dos domínios portugueses. Por fim, observa-se também uma nota na 

qual se informa que por meio de cartas particulares, “do maior crédito” se tem a noticia 

que S.A.R. mandara por à disposição dos governadores de Portugal, “pelo espaço de 40 

anos” a soma anual de 120 mil cruzados, “unicamente aplicada a socorrer os habitantes 

das duas províncias do reino que mais sofreram com as invasões francesas. As referidas 

somas seriam pagas pelas alfandegas da Bahia, Pernambuco e Maranhão, “pagando a 

primeira 60 mil, a segunda 40 mil, e a terceira 20 mil cruzados. As mesmas cartas 

                                                
20 Segundo nos informa Luís Joaquim dos Santos Marrocos, funcionário da Real Biblioteca e que foi 
juntar-se á Família Real no Rio de Janeiro, a ideia de estabelecer uma biblioteca pública na Bahia havia 
sido cogitada pelo mesmo, visto que muitas das obras trazidas de Lisboa eram duplicadas. Sendo assim, 
no seu entender, a criação de uma outra biblioteca pública, além da criada no Rio de Janeiro, serviria para 
um aproveitamento destas obras duplicadas, para que não se perdessem as mesmas em caixotes. In: 
Cartas do Rio de Janeiro 1811 – 1821 Luís Joaquim dos Santos Marrocos. Coord. Elisabete Carceller 
Guillamet. Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 2008, p. 30. 
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informam que o monarca haverá de mandar abrir em todas as capitanias do Brasil uma 

“subscripção” para o mesmo fim. 

1812 

Em Março de 1812 encontra-se novamente noticias do Brasil, reproduzidas da Gazeta 

do Rio de Janeiro. Desta vez, informa-se sobre a navegação possível de se realizar do 

interior do Brasil para as províncias marítimas por meio dos grandes rios. Em Abril de 

1812 o periódico informa sobre o estabelecimento da Academia Real Militar no Rio de 

Janeiro, assim como o seu plano de estudos. Em Maio de 1812 reproduz-se informações 

da Gazeta do Rio de Janeiro referentes a “civilização dos índios”. Trata-se de um ofício 

do Alferes Julião Fernandes Leão, comandante da 7ª Divisão Militar, sobre o 

desenvolvimento da política joanina para com os índios Botecudos, assim como com a 

nação dos índios Xamixunas. Em Julho de 1812 entre alguns decretos e alvarás 

publicados, ressaltamos o Decreto de 25 de Janeiro de 1811 por meio do qual o Príncipe 

Regente estabelece, debaixo da Inspecção do Ministro e Secretário de Estado dos 

Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, um laboratório Químico prático “em 

que se ensaiem todos os produtos de sua vastas colónias”, e para que se conheçam as 

“utilidades de suas substâncias que se podem colher em benefício do comércio e 

indústria nacionais”. Este alvará é também uma reprodução da notícia veiculada Gazeta 

do Rio de Janeiro. Um outro alvará de interesse tem a data de 2 de Março de 1812 pelo 

qual se manda criar uma Junta da Direcção Médica, Cirúrgica, e Administrativa do 

Hospital Real Militar da cidade e Corte do Rio de Janeiro. Em Agosto de 1812 reproduz 

as noticias colectadas nas cartas particulares que recebeu o periódico do Rio de Janeiro. 

Em Outubro de 1812 o periódico traz a continuação da análise da obra de Mawe; 

capítulos V e VI.  Ainda nesta edição, publica-se também a censura feita pelo jornal 

inglês Quartely Review a esta obra. É de interesse ressaltarmos esta publicação, pois 

além da crítica à obra de Mawe, encontra-se referências, ou previsões quanto ao futuro 

da América Portuguesa. Em Novembro de 1812, na secção Literatura, volta-se a 

publicar a continuação do Travels in the Interior of Brazil, &c Por Mawe. A edição de 

Dezembro de 1812 continua-se a publicação da obra de Mawe, capítulo IX, no qual faz-

se a “Descripção de Canta-Gallo, Lavras de Santa Rita e notícias da suposta Mina de 

Prata”. No capítulo X o autor faz seu relato sobre a visita ao distrito dos diamantes, 

Destricto Diamantino do Serro Frio, e traz a noticia de um “pretendido” diamante 
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apresentado ao Príncipe Regente. A oportunidade de visitar a região nunca fora 

concedida a um estrangeiro, nem mesmo português algum, excepto estando o mesmo 

com algum emprego relativo aquela jurisdição, mesmo assim com restrições às 

informações. A permissão para que Mawe fizesse sua visita á região fora concedida pelo 

Conde de Linhares, como o autor informa em seu relato. Ainda nos informa que pela 

influência do Lord Stranford, ministro de S.M. Britânica no Rio de Janeiro, que se 

obteve o acesso aos arquivos, “a fim de examinar todos os mapas manuscritos, e de 

copiar deles o que for necessário para a minha guia”.  Neste mesmo capítulo, segue-se o 

relato de sua jornada a Vila Rica, iniciada a 17 de Agosto de 1809, também inédita para 

um estrangeiro. 

1813 

Em Janeiro de 1813, na secção Literatura, continua-se a publicação do capítulo X da 

obra Travels in the Interior of Brazil, &c. Por Mawe. Neste, o autor faz o relato de sua 

jornada a Vila Rica, capital das Minas Gerais. Ainda nesta edição, o periódico faz a 

publicação da Carta Régia de 30 de Agosto de 1812, escrita no palácio do Rio de 

Janeiro e dirigida ao Vice-Almirante Jorge Martin. Nela o Príncipe Regente de Portugal, 

na sequência da alteração feita pelo Príncipe Regente do Reino Unido da direcção da 

esquadra britânica que preservava a segurança e defesa dos treinos de Portugal e dos 

Algarves e também dos Domínios adjacentes, vem proceder da mesma forma em 

concordância com a substituição do almirante Jorge Cranfield Berkley pelo Vice-

Almirante Jorge Martin. A seguir, publica-se o Decreto também de 30 de Agosto de 

1812, no qual o Príncipe Regente de Portugal nomeia o, agora Almirante Jorge Martin, 

Deputado da Real Junta da Fazenda da Marinha e Conselheiro do Almirantado. Por fim, 

ainda nesta edição reproduz-se notícias da gazeta da Bahia, informando sobre a abertura 

de estradas ligado a vila de Porto Seguro a Minas Novas, viagem que requer poucos 

dias e “não há risco de Botecudos”. Também noticia-se que na cidade da Bahia, no dia 

13 de Maio, aniversário de S.A.R., foi feito a primeira representação no novo Teatro de 

São João. Em Fevereiro de 1813 continua-se a publicação da obra de Mawe. O capítulo 

XI trata da origem e presente estado de Vila Rica, noticias da Casa da moeda e da visita 

a Mariana. Em Março de 1813 publica-se o Capítulo XII que trata da jornada a Vila 

Rica do Tejuco, capital do distrito Diamantino. Também nesta edição de Março inicia-

se o capítulo XIII que aborda a visita, descrição das lavras dos diamantes sobre o Rio 
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Jequitinhonha, seu modo de lavagem e, por fim, o retorno ao Tejuco. Em Abril de 1813 

publica-se o capítulo XV, que são as observações do autor sobre o Tejuco e Serro do 

Frio. Nesta edição, na secção Politica, encontra-se o Alvará de 20 de Outubro de 1812 

no qual o Príncipe Regente vem em auxílio ao banco do Brasil, criado pelo alvará de 12 

de Outubro de 1808, e promove o “concurso” de novos accionistas particulares 

“segurando-lhes vantajosos lucros”. Nesta sequência faz com que sua Real Fazenda 

entre como accionista nos cofres do respectivo banco, por espaço de dez anos 

consecutivos, “sem que das entradas, que se realizarem nos primeiros cinco anos, haja 

de perceber lucro algum, ficando todo o que lhe pudesse competir em proveito dos 

accionistas particulares”. Por fim, encontra-se o Decreto de sete de Novembro de 1812 

no qual o Príncipe Regente ordena que nenhum preso das cadeias sob as ordens do 

Intendente Geral da Polícia, possa ser solto por qualquer outra autoridade, seja por 

mandatos e sentenças, sem que antes o mesmo intendente esteja ciente e autorize. Na 

edição de Maio de 1813 publica-se uma carta dirigida aos redactores do periódico na 

qual se informa a chegada à capitania de Minas Gerais, a mando de S.A.R., do Barão 

Eschwege, engenheiro conhecido na Alemanha pelas suas memórias mineralógicas. O 

referido Barão se dirigiu a esta capitania não somente para a descoberta de metais, mas 

também para orientar os mineiros. A referida carta foi escrita no Rio de Janeiro em 15 

de Junho de 1812 por G. Th. M. Capitão de Cavalaria de Linha. Ainda nesta edição, na 

secção Politica, informa-se sobre a criação de mais um periódico no Brasil. Intitulado O 

Patriota, o periódico será consagrado às Ciências, Literatura, Politica, Comércio e 

Agricultura. Pode-se observar que os redactores do Investigador Português consideram 

O Patriota como o terceiro periódico a circular no Brasil, considerando assim a Gazeta 

do Rio de Janeiro, de onde reproduzem algumas notícias, como o outro periódico. Nota-

se, portanto, que não levam em consideração o Correio Braziliense que também 

circulava na corte e com o qual estabelecem um ríspido diálogo com agressões de 

ambas as partes. Chegamos a Junho de 1813 onde publica-se o Decreto de 16 de 

Fevereiro de 1813 que vem isentar os filhos dos imigrantes que vieram das Ilhas dos 

Açores do serviço Militar da Tropa de Linha, assim como ficam desobrigados de servir 

nos corpos milicianos. Sabe-se que diversos casais provenientes dos Açores se 

estabeleceram nas capitanias do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais 

e Porto Seguro, e a eles foi fornecido não só terrenos para o cultivo, como também 

instrumentos e sementes, casas para habitação, gado próprio para servir no campo, 

mesadas para sustentação nos primeiros dois anos. Semelhante medida vem em 
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encontro da vontade dos governantes em favorecer o aumento da população do Império. 

O Decreto de 7 de Novembro de 1812, publicado na edição do Investigador de Abril de 

1813, torna-se nulo por outro Decreto de 12 de Fevereiro de 1813 e publicado nesta 

edição de Junho de 1813. A polémica está relacionada  com os presos sob a ordem da 

Intendência Geral de Polícia. Se no primeiro decreto determinava-se que os presos 

somente poderiam ser soltos sob a ordem do intendente, este outro vem avisar que os 

referidos presos à ordem do Intendente Geral da Polícia e remetidos aos magistrados 

competentes, “e a cuja ordem tiverem lavrados os assentos de costume, sejam soltos em 

virtudes da sentenças em que forem julgados livres”; sem depender da determinação do 

Intendente. Em Agosto de 1813 o periódico noticia a abertura das aulas na Academia 

Real Militar que foi criada no Rio de Janeiro durante o ministério do Conde de 

Linhares. Também informa, reproduzindo a noticia veiculada na Gazeta do Rio de 

Janeiro, um Curso de “Prelecções Filosóficas” que funcionará no Real Colégio de S. 

Joaquim, assim como a aprovação do Plano de Estudos de Cirurgia , oferecido por 

Manuel Luiz Alvares de Carvalho, médico honorário da Real Câmara. O referido plano 

serviria de estatuto ao curso de cirurgia no Hospital da Santa Casa da Misericórdia da 

corte segundo o decreto de 1 de Abril de 1813. Na secção Política, publica-se uma 

deliberação do Príncipe Regente que diz respeito aos bens dos franceses que habitavam 

Cayena quando da ocupação portuguesa. Nesta, os referidos bens, “propriedades de 

qualquer natureza e qualidade dos indivíduos que sem deles disporem se retiraram para 

a França quando da conquista”, passam incontestavelmente pelo “Direito de Conquista” 

a S. A. R.; ou seja: aos bens da coroa. A deliberação vem assinada por João Severiano 

Maciel da Costa, Intendente Geral e Primeiro Magistrado de Cayena e Guiana. Na 

edição de Setembro de 1813 observamos que na secção Correspondências os redactores 

fazem publicar extensas cartas a ele dirigidas contendo duras críticas ao Tratado de 

Comércio de 1810. Em algumas destas correspondências, encontram-se além de críticas 

ao governo português, a conclusão de que o tratado representava um prejuízo muito 

maior do que lhe teria causado uma invasão de um exército inimigo. Os redactores, por 

sua vez, fazem suas considerações em relação às cartas e também ao tratado, 

encontrando-se em sintonia com o conteúdo das mesmas. Em Novembro de 1813 

verifica-se que o Príncipe Regente cede aos apelos dos negociantes que reclamam dos 

danos sofridos pelas embarcações britânicas na costa de África, e assim faz expedir 

através da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, um aviso com 

data de 14 de Junho do mesmo ano, à Real Junta do Comércio, Agricultura, Fabricas e 
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Navegação do Estado do Brasil e Domínios Ultramarinos, para que se faça o exame e 

verificação das perdas e danos que tem experimentado os negociantes portugueses. O 

aviso vem permitir, desta forma, que os portugueses que se sentirem lesados pelas 

embarcações inglesas tenham a possibilidade, perante as os designados funcionários 

régios, de legitimarem os seus prejuízos “ajuntando documentos, contas, e mais provas, 

que tiverem “. 

1814 

Ao Corte Portuguesa vem a ser notícia na edição de Abril de 1814. Nesta encontra-se 

um Alvará no qual o Príncipe Regente manda por em prática “a benefício daquela classe 

a mais desgraçada de toda a espécie Humana; os escravos”. O soberano ao verificar que 

o número de habitantes na colónia ainda não é proporcional á extensão territorial da 

mesma e, portanto, insuficiente para a expansão das comunicações para o interior, o 

aumento da agricultura, o estabelecimento de fábricas e a exploração e extracção de 

produtos minerais e vegetais, “manifesta a urgente necessidade de permitir o arbítrio, 

até agora praticado, de conduzir, e exportar dos portos de África, braços que houvessem 

de auxiliar e promover o aumento da agricultura e da indústria, e procurar por uma 

massa de trabalho, maior abundância de produções”. Ao mesmo tempo o soberano se 

refere com horror e indignação quanto ao tratamento duro e desumano que os negros 

recebem quando de sua transferência dos portos de África para os do Brasil, através de 

navios sobrecarregados onde faltam alimentos e se manifestam epidemias por vezes 

mortais. Assim sendo, prescreve o monarca algumas providências que se deverão 

cumprir: espaço para descanso dos negros durante a travessia, estabelecendo-se uma 

relação entre a quantidade de negros e tonelagem. Cinco negros por cada duas 

toneladas; impedimento das marcas que se imprimam com ferro quente, sendo estas 

substituídas por coleiras; a presença obrigatória em cada embarcação de um cirurgião 

perito, os quais deverão receber gratificações juntamente com os mestres das 

embarcações ao não excederem em 2% o número de mortos durante a travessia; 

estabelecimento de uma enfermaria na parte do navio que se achar mais conveniente, 

entre outros. O Alvará foi expedido no Rio de Janeiro em vinte e quatro de Novembro 

de 1813. Um outro alvará publicado a seguir se refere aos mineiros que se ocupam da 

extracção de ouro. Neste o soberano vem impedir a execução, penhora das fabricas e 

dos escravos, assim como das ferramentas, instrumentos e mais pertenças que se 
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venham a fazer devido a dívidas contraídas antes da posse e erecção das lavras. Os 

credores assim deveram buscar o reembolso de suas dividas  em outros quaisquer bens 

que os devedores possuírem, “e pela terça parte dos lucros apurados das mesmas 

lavras”. O alvará vem impedir, portanto, que não se destrua o estabelecimento das 

minerações, que seja rematado, por meio de uma execução, em toda a sua totalidade. O 

alvará foi expedido em dezassete de Novembro de 1813. ainda nesta edição publica-se o 

Edital por meio do qual se extingue a Junta de Liquidação dos Fundos da Companhia 

Geral de Pernambuco. Em Junho de 1814 o periódico informa sobre o recebimento dos 

12 números do jornal O Patriota publicado no Rio de Janeiro no ano de 1813. Na leitura 

destes periódicos os redactores enfatizam o quanto as artes e as ciências “prosperam em 

aquele abençoado país”. A noticia associa o desenvolvimento por que passa a colónia, 

na indústria e em outras actividades, à presença de S.A.R. e seu “Espírito animador”, 

juntamente com os dons da natureza daquelas “vastas regiões”. A seguir a nota, publica-

se também dados estatísticos: população, comércio e agricultura da Capitania de Goiás. 

Os dados estatísticos sobre o Brasil voltam a serem apresentados ao leitor em Julho de 

1814. Desta vez publica-se os números referentes à população dos nove distritos que 

compunham a Ilha de Santa Catarina em 1810, e ainda os dados sobre a navegação e 

produção. Em seguida encontra-se um pequeno texto que informa sobre o pedido feito 

pelo embaixador Britânico na Corte do Rio de Janeiro ao Príncipe Regente. Os 

redactores informa que a eles foi dito, e também se encontra publicado em alguns 

periódicos de Londres, que o referido embaixador havia pedido por meio de uma nota 

oficial, “entre outras possessões portuguesas, esta da Ilha de Santa Catarina”. Para estes 

redactores, tal pedido era resultado dos projectos, da ousadia e da ambição dos 

“insulares”. Acreditam eles, que se houve com efeito tal proposta, “ela foi rejeitada com 

todo o desprezo que merecia”. Seguros estavam da condução de tal facto, 

principalmente agora que o Príncipe Regente havia nomeado para seu Ministro e 

Secretário de Estado o “Ilmo e Exmo Sr. António de Araújo”. Em Agosto de 1814, as 

estatísticas publicadas se referem às três comarcas que compunham a Capitania de São 

Paulo em 1811, Comarca da cidade de São Paulo, de Paranaguá e de Ytu. São 

apresentadas as respectivas populações divididas em brancos, pretos e mulatos. Em 

Setembro de 1814 as notícias do Brasil referem-se à fábrica de vidros da Bahia. Com 

entusiasmo o periódico assim se refere: “Graças a Deus! Já podemos exclamar, que há 

no Brasil um copo para se beber, vidraças para as janelas, &c., sem que venham 

comprar à Europa, e o que era ainda pior, aos estrangeiros!”. Após a referida nota, 
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apresenta-se os tipos de vidros que se fazem nesta primeira fábrica Real da Bahia, e 

ainda,  que “tudo se vende pelos preços de Lisboa”. A seguir, noticia-se a Relação dos 

Despachos -  Comendadores da Ordem de Cristo, Cavaleiros da Ordem de Cristo, 

Mercês com que sua Alteza Real houve por bem remunerar as pessoas que mais se 

distinguirão na restauração do Reino do Algarve e da Villa e Praça de Campo Maior -  

publicados na Corte pela Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil no dia 13 de Maio 

de 1814, dia do aniversário do Príncipe Regente. Segue-se, por fim, a Relação dos 

despachos militares pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. 

Em Outubro de 1814 publica-se um Alvará de vinte e cinco de Fevereiro de 1814, no 

qual S.A.R. autoriza a criação de uma vila no sitio da Barra da Palma, na Capitania de 

Goiás, com a denominação de Villa de S. João da Palma, a qual será a cabeça da 

comarca de S. João das Duas Barras. As pessoas que se estabelecessem no local 

ficariam isentas por tempo de dez anos de pagar a “Décima, e dízimos”. Em outro 

Alvará de nove de Março de 1814, transforma-se em Vila o Arraial das Novas Minas do 

Cantagallo, com a denominação de Villa de São Pedro de Cantagallo, e assim, busca-se 

criar os ofícios respectivos à mesma vila, “para ocorrer ao vexame em que os seus 

habitantes se acham de acudirem às ordens das justiças da Villa de Santo António de Sá, 

em distância de mais de vinte e duas léguas, obrigados a passar a serra por caminhos 

ásperos, e cortados de rios caudalosos, desamparando entretanto suas lavouras com 

notável prejuízo seu, do aumento da agricultura, e das rendas do Estado”. Em 

Novembro de 1814, pela primeira vez, encontra-se referências ao Congresso de Viena. 

Em nota o periódico informa que a comissão preparatória, encarregada de elaborar o 

Projeto para a Constituição do Congresso Geral, será composta pelo plenipotenciários 

de todas as potências que assinaram o Tratado de Paz Geral a 30 de Maio: Áustria, 

Prússia, Rússia, Inglaterra, Espanha, França, Portugal e Suécia. Fica, portanto, 

informado que os plenipotenciários portugueses participariam da comissão preparatória. 

Esta informação tem origem na tradução de uma declaração feita em Viena a oito de 

Outubro de 1814. O periódico informa ainda que esta comissão preparatória foi objecto 

de discussão entre os ministros das principais potências e que, primeiramente, ficou-se 

convencionado que seria composta por poucos membros, somente os ministros das 

“mais consideráveis potências”; Rússia, Inglaterra, Áustria, Prússia, Espanha e França. 

O referido plano encontrava-se quase adoptado, todavia o projecto não foi avante pelas 

“instâncias do ministro português” que se pronunciou sobre esta selecção e sugeriu, que 

se tomasse por base da dita Comissão o princípio do artigo 32 do Tratado de Paris. O 



 94 

referido tratado anunciava a convocação do Congresso, e assim, os ministros das Cortes 

que o haviam assinado, tinham por consequência o direito de participarem como 

Membros da Comissão. Sendo isto colocado, considerou-se tal dispositivo, e os 

ministros suecos e português foram acrescidos ao projecto. Passou, portanto, todos os 

ministros a fazerem parte da Comissão preparatória para o Congresso de Viena. Esta 

informação foi extraída do Times, gazeta inglesa, de 31 de Outubro de 1814. Em 

Dezembro de 1814, o periódico publica o Decreto de dezoito de Junho de 1814, através 

do qual o Príncipe Regente vem reforçar a abertura dos portos do Brasil; agora a todas 

as potências aliadas. Serve assim o decreto, “para que facilitem o quanto for possível, 

todas as relações amigáveis e de recíproco interesse, que se hajam de restabelecer entre 

os respectivos países”. 

1815 

O periódico na edição de Janeiro de 1815 em artigo na secção Politica, remete-se ao 

Decreto de 18 de Junho de 1814 publicado no número anterior, e associa-o ao Decreto 

de 25 de Novembro de 1808. No primeiro, S.A.R. abre os portos a todas as potências 

aliadas para comercializar com o Brasil, e no segundo, aos residentes estrangeiros no 

Brasil, concede terras segundo as mesmas ordens reais que se concedem aos vassalos 

portugueses. Desta forma, os redactores do periódico enfatizam a presteza com que 

S.A.R. procura aumentar as produções de seu vasto império com “braços europeus”, 

pois acredita que somente os “braços africanos” não poderão sozinhos promover “a 

civilização, indústria e regularidade de trabalho”. Esta edição termina publicando-se os 

preços correntes dos principais produtos do Brasil, na cidade de Londres, em Dezembro 

de 1814. Em Fevereiro de 1815 publica-se novamente os preços correntes dos principais 

produtos do Brasil, na cidade de Londres, em Janeiro de 1815, e, em Abril, foram 

publicados os preços correntes praticados também nesta cidade em Março de 1815. Em 

Maio de 1815 publica-se o Tratado assinado em Viena a 22 de Janeiro deste mesmo ano 

e que, posteriormente, deveria ser ratificado no Rio de Janeiro. No tratado negociado em 

Viena, S.A.R. em conformidade com o anterior tratado assinado em 19 de Fevereiro de 

1810 no Rio de Janeiro, procurava cooperar com S. Majestade Britânica na “causa da 

humanidade e justiça, adoptando os meios mais eficazes para promover a abolição 

gradual do tráfico de escravos”. Desta vez, não só em conformidade com Sua Majestade 

Britânica mas também com as demais potencias da Europa “que se prestaram à 
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contribuir para este fim”, vem abolir o tráfico “em todos os lugares da costa de África, 

sitos ao norte do Equador”. Portanto, vê-se que até a abolição geral  “não será lícito aos 

vassalos portugueses comprarem ou traficarem escravos em qualquer parte da costa de 

África que não seja ao sul da Linha Equinocial”. Ainda no tratado de 22 de Janeiro de 

1815 em seu artigo 4, as duas partes contratantes se reservam e obrigam a fixar por um 

outro tratado, o período em que o comércio dos escravos há de cessar universalmente e 

de ser proibido em todos os domínios de Portugal. Em Junho de 1815 publica-se o 

Alvará emitido no Rio de Janeiro em dez de Fevereiro de 1815, o qual vem prorrogar 

por mais vinte anos, de primeiro de Janeiro de 1817 a trinta e um de Dezembro de 1836, 

os termos da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Em Agosto de 

1815 o periódico publica em sua secção Política o sumário dos 121 artigos que 

compõem o principal documento de que se tratou no Congresso de Viena. Neles pode-

se constatar que os assuntos referentes a Portugal são o artigo 105, referente à 

restituição de Olivença; o artigo 106, referente as relações entre França e Portugal; e o 

artigo 107, referente á restituição da Guiana Francesa. O documento é uma reprodução 

do Times de 15 de Julho de 1815. Ainda nesta edição encontra-se a Memória 

apresentada ao Congresso pelos plenipotenciários de Portugal, sobre a reclamação da 

vila e território de Olivença e a exposição, também apresentada ao congresso, sobre a 

pretensão da Inglaterra à abolição imediata do tráfico da escravatura. A edição termina 

apresentando os preços correntes dos produtos do Brasil praticados em Londres  em 

Julho de 1815. Em Setembro de 1815 o periódico traz informação sobre as obras no 

porto do Recife, em Pernambuco, mandadas executar pelo Príncipe Regente. As 

referidas obras visavam facilitar e tornar mais segura a entrada e saída de navios 

carregados. Estabelece ainda o imposto de oitenta réis por tonelada que serão obrigados 

a pagar todos os navios, nacionais e estrangeiros, para auxiliar na despesas das obras. 

As informações estão contidas no Alvará de vinte o oito de Abril de 1815. A edição 

termina com a publicação dos preços correntes dos principais produtos do Brasil 

praticados em Londres no mês de Agosto de 1815. Em Outubro de 1815, o periódico 

traz um artigo copiado do jornal O Patriota, publicado no Rio de Janeiro, no qual um 

certo Luís de Abreu, que fora prisioneiro de guerra na ilha de França, relata a 

negociação feita com o governo de França para que ele e mais duzentos prisioneiros 

compatriotas, fossem libertados. O autor descreve como conseguiu retirar do jardim real 

uma grande quantidade de árvores de especiarias e de sementes exóticas, que em Julho 

do ano seguinte, 1809, quando de sua entrada no Rio de Janeiro deu parte à S.A.R. “O 
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projecto foi temerário, vistas as circunstâncias em que me achava; mas o resultado foi o 

mais feliz”, assim relata o prisioneiro. A seguir apresenta-se a relação das plantas 

exóticas e de especiarias agora cultivadas no Real Jardim da Lagoa de Freitas, e que 

foram transportadas da Ilha de França pelo actual chefe de divisão Luís de Abreu. São 

elas: Moscadeiras, Camphoreiras, Abacates, Litchis, Manguerias, Cravo da Índia, 

Caneleiras, Taranjeiras, semente de sagú, Saboeiras, Arvore de Pão, Areca e Árvore  de 

Carvão. Ainda nesta edição traz-se a notícia sobre a criação de novas vilas: Vila de São 

da Palma na Capitania de Goiás ( 25 de Fevereiro de 1814); Vila de Santa Maria do 

Baependy e Vila de São Carlos de Jacuhy ( 19 de Julho de 1814); Vila de Santo António 

do Jardim na Capitania do “Siará Grande”, (30 de Agosto de 1814); Vila Real do Brejo 

da Areia na capitania da Paraíba do Norte (18 de Maio de 1815); e por fim a criação da 

comarca no Districto da Vila de Paracatú na capitania de Minas Gerais (17 de Maio de 

1815). A edição termina com os preços correntes dos produtos do Brasil praticados em 

Londres em Setembro de 1815.  

1816 

O periódico informa a seus leitores um dos mais expressivos acontecimentos verificados 

após a chegada da Família Real em solo americano. Por meio de uma Carta de Lei 

redigida aos dezasseis de Dezembro de 1815, S.A.R. “há por bem elevar este Estado do 

Brasil à graduação e categoria de Reino, e uni-lo aos Seus Reinos de Portugal e dos 

Algarves de maneira que formem um só Corpo Político debaixo do título de: Reino 

Unido de Portugal, e do Brasil, e Algarves”. Esta Carta de Lei encontra-se registrada na 

Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil, no livro II de Leis, Alvarás, e Cartas 

Régias, na folha sessenta e nove. Foi publicada na Chancelaria Mor do Reino do Brasil 

e registrada nesta mesma chancelaria na folha trinta e seis do Livro II das Leis, Alvarás 

e Cartas Régias. Portanto, por força de lei, o Estado do Brasil passa a ser denominado 

Reino do Brasil e o soberano passa a ter o título de “Príncipe Regente  do Reino Unido 

de Portugal, e do Brasil, e Algarves d’aquém e d’ além mar, em Africa de Guiné, e da 

Conquista, Navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da Índia, &c”. Para o 

periódico tal noticia vem de encontro à opinião de que a corte parece estar resolvida a 

não sair do Rio de Janeiro. Nesta mesma situação, com o motivo de dar mais segurança 

ao sul do Brasil, as tropas portuguesas ocuparam Monte Vídeo e toda a margem oriental 

do Rio da Prata tendo o auxílio de tropas que vieram de Lisboa. Esta última informação 

foi obtida pelo periódico na gazeta inglesa Morning Chronicle de 17 de Fevereiro de 
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1816. Ainda nesta edição o periódico faz uma extensa análise sobre a elevação do Brasil 

à categoria de Reino Unido. Para seus redactores, a época ficará marcada, e nunca a 

memória dos homens se esquecerá, assim como “a nobre e heróica resolução de 

transportar seus Caros Penates e o trono para as terras abençoadas de Cabral”.  Em Abril 

de 1816, publica-se o Tratado de Aliança pelo qual Portugal acede ao Tratado das 

quatros Potencias Aliadas, assinado em Viena a 25 de Março de 1815. Portugal aderiu 

ao Tratado em 08 de Abril de 1815 por meio de seus respectivos plenipotenciários 

Conde de Palmela, António Saldanha da gama, e D. Joaquim Lobo da Silveira. Em 

Maio de 1816 reproduz-se noticia da Gazeta do Rio de Janeiro de 10 de Janeiro de 

1816. Nesta, o Presidente, Vereadores e Procurador do Senado da Camara, 

acompanhados de cidadãos desta capital, solicitaram a honra de ir à presença de S.A.R. 

para, em nome de todos os habitantes da cidade, beijarem a “Sua Augusta Mão”, por 

motivo da Carta Lei pela qual se elevou à graduação de Reino Unido os seus Estados do 

Brasil. Ainda nesta edição, observa-se a reprodução de um Ofício dirigido ao Ministro 

Português em Roma, Sr. José Manoel Pinto, no qual S.A.R  manifesta seu desgosto 

mediante as intenções do papa Pio VII em reviver a Companhia de Jesus. O monarca 

admira-se desta determinação, a qual não foi a corte portuguesa informada “ainda que 

tivesse a maior razão de queixa dos crimes dos Jesuítas contra quem Portugal procedeu 

de maneira mais enérgica pela ordenação de 3 de Setembro de 1759”. Em Junho de 

1816 as notícias se referem ao uma nova insurreição de negros na Bahia. O periódico 

informa que em Fevereiro passado, houve uma “terrível insurreição” dos negros do 

Reconcavo, e assim, desde estes acontecimento que levaram a morte 4 feitores e a 

queima de 2 engenhos, os militares em armas rondavam as estradas. Os proprietários 

mais ricos tinham se armado e transformados suas casas em castelos, sendo que todas as 

mulheres, clérigos e homens pobres, tinham saídos de suas casas e buscado refúgio nas 

casas dos coronéis e capitães. Os redactores acusam o governador da Bahia de ter 

“ilimitada predilecção pelos negros”, e assim, nem a insurreição ocorrida em Fevereiro 

de 1814 o fez mais “circunspecto (…) e que nada lhe aproveitou nem coisa alguma com 

ela aprendeu”. Acusavam os redactores de ter o governador da Bahia filantrópicos 

sentimentos a favor dos negros e, entretanto, “os brancos esperavam de um momento a 

outro perder as suas vidas, ou ver suas fazendas queimadas pelos negros”. Para eles, 

sem uma enérgica atitude a situação caminhava para  “calamidades horríveis” como as 

“cenas horrorosas de S. Domingos”. Ainda nesta edição o periódico volta a fazer 

considerações sobre a nova insurreição dos negros da Bahia. Os redactores manifestam-
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se exigindo maiores esforços para se conter esta “povoação heterogenia que no fundo 

dos corações sempre nutre esperanças de vinganças e liberdade”, pois deve-se pensar 

que a cada negro que se transporta de África “é um inimigo que se coloca dentro de 

casa”. Por outro lado, procuram os redactores deixar bem claro que o periódico não é 

apologista nem da escravidão e nem da tirania, assim como não são apologistas da 

anarquia, da insubordinação ou de tumultos, “seja qual for a classe de indivíduos que as 

faça”. Defendem que os escravos devem se acostumados a disciplina, e que a mais leve 

transgressão seja objecto de castigo, sempre com certo grau de humanidade, e não 

“castigos atrozes que horrorizam e fazem tremer a natureza”. Culpam a imprudência do 

governador da Bahia pela origem e revolta dos negros e, como não é a primeira vez que 

semelhante facto ocorre, passa a merecer a atenção da parte do governo do Rio de 

Janeiro. Em Julho de 1816 reproduz-se da Gazeta do Rio de Janeiro de 27 de Abril de 

1816  a notícia sobre as solenidades fúnebres por ocasião da morte da rainha d. Maria I, 

celebradas na capela Real em 22 de Abril. As solenidades haviam sido presididas pelo 

Bispo capelão mór e acompanhada pela música de Marcos António Portugal. Regista-se 

também a presença de D. Luís António Carlos Furtado de Mendonça, Deão da Sé de 

Braga. Também nesta edição, em uma reprodução do Morning Chronicles de 10 de 

Junho de 1816, tem-se a notícia sobre as tropas portuguesas mandadas de Lisboa para o 

Rio de Janeiro. Em número de 3500 homens, haviam chegado ao Brasil em fins de 

Março. As tropas portuguesas na América giravam em torno de 10.000 homens de 

tropa, “as quais comandadas por oficiais ingleses muito se distinguiram na guerra da 

península”, finalizava a nota. Por fim, o periódico volta a abordar o falecimento da 

Rainha com maiores detalhes. A Senhora D. Maria I havia falecido no dia 20 de Março 

de 1816, “as 11 horas e um quarto da manhã, com 81 anos, 3 meses e 3 dias de idade, 

(…) das consequências de uma extrema debilidade”. No dia a seguir,  21 de Março, deu-

se o “beija-mão” e “às 11 para meia-noite foi transladado o corpo do seu leito para o 

cofre, a caixões do estilo, e embalsamado com aromas”. No dia 22, “às 11 da noite” o 

corpo foi colocado na sala de  depósitos, e no dia a seguir, 23 de Março, “desde o 

amanhecer começou o clero secular e regular a celebrar (…) até depois do meio-dia”. A 

tarde estiveram no Paço as comunidades religiosas e irmandades para “exercerem o 

triste dever de encomendar o Real Corpo”. O caixão foi carregado por dez “grandes do 

Reino”: Duque de Cadaval, Marquez de Lavradio, Marquez de Torres Novas, Marquez 

D. Sigismundo, Marquez de Campo maior, Marquez de Vallada, Conde da Louzã, 

Conde da Ribeira Grande, Visconde de Asseca e Conde da Ponte. Toda a procissão 
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fúnebre; corpo de cavaleiros, a Corte, o clérigo, entre outros, começou no “Paço, 

seguiu-se pela rua Direita(…) até a Igreja do Convento da Ajuda”. O corpo ficou 

depositado em três caixões neste Convento, concluindo-se assim a cerimonia civil e o 

acto religioso. Em Agosto de 1816 tem-se a noticia que o “Corpo do Comércio desta 

Praça”; ou seja, os negociantes do Rio de Janeiro, se dirigiram ao monarca no dia 26 de 

Janeiro deste ano, e apresentaram ao mesmo “uma subscrição voluntária para se formar 

um capital, cujo rendimento anual seja à bem da educação pública”. A referida oferta 

vinha em testemunho da gratidão pela “elevação deste Estado do Brasil à pré-eminência 

de reyno”. S.A.R. incumbiu aos próprios subscritores da proposta que empregassem o 

capital que sucessivamente fosse sendo acumulado por pagamentos parciais, em acções 

do Banco do Brasil. O periódico ressalta que é importante que o governo “considere 

sempre como sagrado este capital, e que por caso nenhum lhe dê outras aplicações ale 

daquelas que são expressamente declaradas na condição de oferta”. Para seus redactores 

o governo “nem sempre tem sido escrupuloso na administração desta espécie de 

donativos(…) e que ofertas tem sido desviadas da sua primitiva aplicação”. Vemos 

assim uma considerável crítica do periódico à governação e administração dos recursos 

ofertados e ainda um alerta a um possível “golpe mortal no espírito público da nação 

(…) e futuro patriotismo”. Por fim, aconselha os redactores, bastante vigilância neste 

dinheiro público para que “não se perca a vontade de renovar tais liberalidades”.Em 

Setembro de 1816 tem-se a noticia da criação de um Juiz de Fora para a Vila do Penedo, 

Comarca das Alagoas, e criação das novas Vilas de Maceió e Porto das Pedras, também 

nesta comarca. A seguir, vê-se a nomeação do Cavaleiro José Correia da Serra para 

Ministro Plenipotenciário junto dos Estados Unidos da América. Em Dezembro de 

1816, tem-se noticia sobre a primeira fábrica de ferro no Reino do Brasil, a Real Fábrica 

do Morro. Estabelecida no Morro do Pilar, uma grande montanha que se eleva sobre a 

estrada que ligava o Tejuco a Villa Rica, capitania de Minas Gerais, “e pouco mais ou 

menos de vinte cinco léguas desviado, e ao sul daquele arraial”, sendo outrora monte 

“assento de ricas lavras de ouro”. Informa-se que em 1815, a Real Fábrica havia 

produzido tão grande quantidade de ferro que se enviou ao Tejuco para ser empregada 

na mineração dos diamantes. Na secção Política encontra-se o Ofício de 2 de Abril de 

1816 do Cap. General de Pernambuco agradecendo ao Príncipe Regente a denominação 

de Reino do Brasil, assim como o Ofício do Senado da Bahia de 15 de Março de 1816 

com os mesmos votos de reconhecimento. Também se reproduz os Ofícios da câmara da 

cidade de São Paulo, com data de 21 de Fevereiro de 1816 e da câmara da cidade de 
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Mariana de 16 de Março de 1815, todos em agradecimento a S.A.R. pela elevação do 

Brasil à categoria de Reino Unido. 

 

1817 

A edição de Janeiro de 1817 inicia-se com um debate literário sobre a escravidão no 

Brasil. Inicia-se com a Memoria sobre a Necessidade de Abolir a Importação de 

Escravos no Brasil, de Julho de 1815.  A referida memória tem autor anónimo, assim 

como as objecções que se seguem contra esta mesma memória e a resposta às mesmas 

objecções; todas escritas no Rio de Janeiro. Na secção Política, encontra-se um Decreto 

para a formação de um Sistema Comercial do Reino Unido. Procurando regular as 

relações comerciais entre os diferentes Domínios da Coroa, o soberano ordena que 

façam conferências presididas pelos ministros Marquez de Aguiar e Conde da Barca 

onde possam resultar pareceres e informações. Ao mesmo tempo, nas Secretarias de 

Estado e nos arquivos, se produzam memórias, planos, contas e documentos, e que 

todos sejam dirigidos ao monarca para que se julgue o mais conveniente. O referido 

decreto foi expedido em 2 de Julho de 1816. Por fim, reproduz-se os Ofícios da câmara 

da Vila do Sabará e da câmara de Vila Rica, ambas na Capitania de Minas Gerais, 

dirigidos a S.A.R. em agradecimento pela elevação do Brasil à condição de Reino 

Unido. Nesta edição é importante ressaltar a presença da notícia na qual se reproduz o 

Acto de Independência das províncias do sul da América. O Congresso das Províncias 

Unidas ocorrera na cidade de São Miguel de Tucumam aos 19 de Julho de 1816, e 

representava o ansioso desejo pela emancipação “da despótica autoridade dos Reis de 

Espanha”. A seguir ao referido acto, é apresentado a Declaração Final dos 

representantes das Províncias Unidas do Sul da América, que tinha como objectivo 

quebrar os laços que os unia aos rei de Espanha, “e recobrar os direitos de que foram 

desapossadas, e tomar o alto carácter de nação, livre e independente de El Rei Fernando 

VII”. É interessante observar que semelhante publicação possivelmente não foi 

apreciada pelo governo de Portugal e poderá ter sido, posteriormente, uma das causas 

para se retirar apoio ao periódico. Em Fevereiro de 1817 reproduz-se o Alvará no qual 

S.A.R. da um novo  Regulamento ao Exército de Portugal. O referido regulamento 

encontra-se dividido em  XXXV artigos e foi redigido no Rio de Janeiro em 21 de 

Fevereiro de 1816. Em Março de 1817 vem também do Reino do Brasil o Regulamento 

das Ordenanças para o Reino de Portugal, publicado por ordem de Sua Alteza Real 

também em 21 de Fevereiro de 1816. Reproduz-se nesta edição noticias da Gazeta do 
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Rio de Janeiro de 6 de Novembro de 1816 sobre a movimentação das tropas portuguesa 

no Rio da Prata, assim como a criação de uma nova comarca na Ilha de Joannes que se 

denominará “Comarca da Ilha de Joannes e Marajo”. A criação de um lugar de maior 

alçada para a ilha, tem como objectivo conter aos abusos e delitos de que se tem noticia, 

e assim, passa a mesma a ser desmembrada da Comarca do Pará. Em Maio de 1817, a 

movimentação militar portuguesa no Rio da Prata volta a ser noticia, sendo reprodução 

da Gazeta do Rio de Janeiro de 22 de Janeiro de 1817. Nesta informa-se sobre o 

destacamento português que havia tomado posse de Montevideo no dia 12 de Janeiro 

passado; posse de uma fortaleza “desmantelada que nunca intentou resistir”. Em Junho 

de 1817, publica-se o Alvará de 9 de Janeiro deste ano, no qual o Príncipe D. Pedro 

passa a ter o título de “Príncipe Real do Reino Unido de Portugal, e do Brasil, e 

Algarves”, em lugar do título de “Príncipe do Brasil”, mas conservando o de “Duque de 

Bragança”, e que “destes mesmos títulos hajam de gozar os príncipes primogénitos 

desta coroa que depois dele vierem.” O periódico também informa sobre o 

estabelecimento da Companhia de Mineração do Cuiabá; também noticia reproduzida 

da Gazeta do Rio de Janeiro de 1 de Fevereiro de 1817. Ainda da Gazeta do Rio de 

Janeiro de 22 de Fevereiro, reproduz-se as últimas informações sobre as 

movimentações das tropas portuguesas no Rio da Prata. Por fim, ainda nesta edição 

vemos a nota que comunica o casamento por procuração em Viena, da Arquiduquesa 

Leopoldina com o Príncipe Real do Brasil, sendo que a mesma partiu imediatamente 

para o Rio de Janeiro. Em Julho de 1817 reproduz-se notícias da Gazeta do Rio de 

Janeiro de 26 de Fevereiro, 1, 5 e 6 de Março de 1817 sobre a entrada de Monte-Video 

pelas tropas portuguesas. Tem-se notícia também sobre a “elevação” de um monumento 

na Praça do Pelourinho em “Memória da chegada de El Rey a aquela cidade”. Informa-

se que a proposta para o referido monumento havia sido feita pelo senado da camara da 

cidade em vereação de 17 de Setembro de 1814. Da Bahia, tem-se a noticia da abertura 

da nova Praça do Comércio, no dia 28 de Janeiro de 1817, em comemoração ao dia 

“memorável ao Brasil pelo sábio e precioso Diploma, com que o nosso Augusto 

Soberano franqueou os portos a todas as nações”. Informa-se ainda que foram os 

negociantes desta praça que tão “briosamente se prestaram à subscrição das despesas”. 

Nesta edição pode-se também verificar a reprodução da Proclamação do Governador e 

Capitão General da Bahia, o Conde de Arcos, aos habitantes de Pernambuco. Em vista 

da Revolução deflagrada neste território, avisa-se sobre a marcha para a comarca das 

Alagoas de bandeiras portuguesas e de soldados baianos “para as içarem em toda a 
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extensão dessa capitania”. Adverte ele que todo habitante de Pernambuco que não as 

seguirem rapidamente e não marcharem junto a elas, serão fuzilados. Ressalta ainda que 

as forças navais estavam a bloquear os portos e tem ordem “para arrasar a cidade e 

passar tudo a espada se imediatamente não forem instauradas as leis de Sua Majestade 

Fidelíssima, El Rey Nosso Senhor”. Por fim, a proclamação enfatiza que nenhuma 

negociação será feita sem que se proceda a entrega dos chefes revoltosos. Foi expedida 

em 29 de Março de 1817 pelo Conde de Arcos. O redactor ao abordar o tema do 

regresso do monarca, apresenta vantagens para o imediato regresso do monarca ao solo 

europeu: entrar na metrópole de seus estados antes da conclusão das negociações que se 

estão tratando, “e deste modo obviar todos os inconvenientes que a distância imensa, 

que agora separa S.A.R. do teatro destas negociações, deve necessariamente causar”. 

Sendo assim, em tom destinado a convencer o monarca a partir para Lisboa, o ministro 

inglês Strangford solicita ajuda ao Marquez de Aguiar. As demais informações sobre o 

Brasil referem-se a variadas localidades. Do Rio Grande do Sul tem-se notícias sobre a 

Batalha do Campo de Catalão realizada em 4 de Janeiro de 1817 onde os portugueses 

derrotaram 4.000 inimigos. A noticia é uma reprodução da Gazeta do Rio de Janeiro de 

30 de Abril de 1817. Posteriormente publica-se a Carta Régia para a comunicação da 

Capitania de Minas Gerais com a do Espírito Santo e Carta Régia para a comunicação 

da Capitania do Espírito Santo com a de Minas Gerais. Da Bahia as informações são 

sobre a entrada e saída de navios com suas importações e exportações nos anos de 1813, 

1814, 1815, e 1816, e do Maranhão reproduz-se o discurso dirigido aos Pernambucanos 

pelo Coronel José Joaquim Vieira Belford. Em Setembro de 1817 publica-se os 

Decretos à cerca das graduações militares que competem aos Oficiais de Fazenda e o 

Decreto à cerca das graduações e patentes militares que devem ter os Secretários dos 

governos das Capitanias Gerais do Reino do Brasil. Publica-se também uma carta 

chegada a Londres, vinda de Pernambuco, e que conta a situação da Capitania após o 

término da revolução. Esclarece ainda a nota a inexistência de qualquer “Governo 

Provisório de Pernambuco” formado por insurgentes, assim como qualquer ligação 

diplomática entre este referido governo inglês. No mês anterior, como no mês de 

Outubro de 1817, o periódico publica a relação das pessoas que entregaram no Real 

Erário donativos em dinheiro, gratuitos, ou seja, espontaneamente, para as urgências do 

Estado desde 31 de Março até 18 de Abril de 1817. Também reproduz-se a informação 

veiculada na Gazeta do Rio de Janeiro de 25 de Junho de 1817 que dá conta do 

falecimento no dia 21 de Junho do Exmo. António de Araújo Azevedo, 1º Conde da 
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Barca, do Conselho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Marinha e 

Domínios Ultramarinos. Reproduz-se a seguir o mapa da população em 1816 do 

Bispado de Mariana, Capitania de Minas Gerais. Da Bahia, a informação refere-se ao 

exército dos insurgentes desfeito pelo militares portugueses. Muitos deles tiveram como 

destino a cadeia da cidade, e suas armas encontravam-se no poder dos portugueses. 

Estas duas últimas informações são reproduções da Gazeta do Rio de Janeiro de 25 de 

Junho e 16 de Julho de 1817. Em Novembro de 1817, publica-se o Tratado entre S. M. 

El Rey de França e de Navarra, e S. M. F. El Rey de Portugal, Brazil e Algarves, 

assinado em Paris no dia 28 de Agosto de 1817, extraído do Times de 16 de Outubro de 

1817. No artigo I vê-se que “S. M. Fidelíssima desejando executar o artigo 107 do Acto 

do Congresso de Viena, se obriga a entregar a S. M. Christianissima, no espaço de três 

meses ou mais cedo se for possível, a Guiana Francesa até o rio Oyapock”. A seguir, 

novamente publica-se a relação das pessoas que entregaram no Real Erário Donativos 

gratuitos ao Estado. Em Dezembro de 1817 reproduz-se novamente noticias veiculadas 

na Gazeta do Rio de Janeiro de 3 de Setembro de 1817, com relação aos 

melhoramentos dos “caminhos para os viajantes” que se destinam ao Rio de Janeiro. A 

seguir, publica-se novamente a relação das pessoas que entregaram no Real Erário 

donativos gratuitos ao Estado. 

 

1818 

Em Julho de 1818 publica-se o Alvará em que se determina a divisão da Comarca do 

Ceará Grande, e se cria novos lugares de Juízes de Fora, e ainda, transforma-se em Vila 

a povoação de São Vicente Ferrer das Lavras da Mangabeira, com a denominação de 

Vila de São Vicente das Lavras. Ainda neste mês, publica-se também o Decreto de 6 de 

Fevereiro de 1818, em que se manda fechar as devassas de Pernambuco e de outras 

terras, abertas por efeito da ultima insurreição. Em Agosto de 1818 publica-se o Alvará 

de 30 de Março de 1818, em que se declara por criminosas e proibidas as “Sociedades 

Secretas”, que com diversos nomes de Ordens ou associações se tem convertido em 

conspirações contra o Estado. Anteriormente a este Alvará já se proibia a formação de 

qualquer sociedade, congregação ou associação de pessoas sem que fossem previamente 

aprovadas pelo monarca, assim como seus respectivos estatutos. Portanto, o referido 

Alvará declara por criminosas quaisquer sociedades secretas, de qualquer dominação, 

debaixo de qualquer nome ou forma, e passa a considerar todas estas como conselhos e 

confederações contra o rei e contra o Estado. Publica-se a seguir o Alvará de 30 de 
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Agosto de 1817, pelo qual se cria a nova Comarca do Rio Grande do Norte, 

desanexando-a da Comarca da Paraíba. A seguir, vê-se o Alvará de 26 de Janeiro de 

1818 em que se estabelecem penas para os que fizerem comércio proibido de escravos. 

Lembramos que o comércio de escravos em todos os portos da costa de África ao norte 

da linha do equador estava proibido pelo Tratado de 22 de Janeiro de 1815 e confirmado 

pela Convenção adicional de 28 de Julho de 1817. Publica-se por fim o Alvará de 25 de 

Abril de 1818, em que se estabelece novos direitos de Alfândega. Em Novembro de 

1818 reproduz-se as notícias da Gazeta do Rio de Janeiro “até o 1 de Julho”. As 

primeiras noticias referem-se à movimentação das tropas portuguesas no rio da Prata e, 

posteriormente, ao Decreto relativo ás patentes dos oficiais do exército de Portugal 

destacado no Brasil. Vê-se também a descrição das festividades acontecidas no Rio de 

Janeiro quando da inauguração de um “Chafariz de 22 bicas” levantado no Campo de 

Santa Ana. estiveram presentes ás festividades o Soberano e o Corpo Diplomático, além 

de “grande numero de pessoas das classes mais distintas”. Além da referida inauguração 

ocorrida pela tarde no campo de Santa Ana, á noite no Teatro de São João, com a 

presença de sua majestade na Real Tribuna, ocorreu também um espectáculo de elogio a 

Sua Majestade e uma ópera. Ainda nesta edição, copia-se a noticia veiculada na Gazeta 

da Bahia de 12 de Maio de 1818, dá-se conta da comunicação entre as Capitanias de 

Minas Gerais e da Bahia. Segundo a nota, a comunicação entre estas duas partes da 

colónia ficaram facilitadas desde que se criou em Minas Gerais a Junta Militar para a 

conquista e civilização dos Índios. Nas margens do Rio Jequitinhonha foi estabelecido 

uma colónia pelo comandante da sétima divisão, Julião Fernandes leão, e assim os 

Botecudos “perderam o medo dos brancos, despiram de sua natural ferocidade”, 

passaram a cultivar as terras e se dispuseram a trabalhar. O periódico também informa 

sobre novas estradas abertas no Brasil, “que dos sertões da povoação de Viana, 

levantada com casais das famílias dos Açores” na capitania do Espírito Santo se dirige a 

Vila Rica na capitania de Minas Gerais. Informa ainda a nota que os mineiros devem 

preferir esta nova estrada “por ser melhor, e evitarem a serra dos Aymorés”. Nesta 

edição o periódico reproduz novamente variadas notícias da Gazeta do Rio de Janeiro 

pelas quais se observa “os progressos e adiantamentos físicos que vai tendo o Reino do 

Brasil”.  

1819 

Em Janeiro de 1819, a edição traz os Decretos no qual se cria dois novos ofícios de 

escrivão na “Mesa Grande” na alfandega do Rio de Janeiro, assim como se cria nesta 
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mesma alfândega uma Mesa denominada do “Consulado de Saída”. Além destes novos 

cargos foram necessários mais dois feitores no pátio da alfandega, “para cuidarem no 

bom, fácil e seguro arranjamento da entrada e saída das mercadorias que nela entram”. 

A edição de Fevereiro de 1819 traz reflexões sobre a Capitania de Minas Gerais e foi 

escrita por um mineiro de nome António da Costa Rocha Pitta, na Vila de Piracatú em 

1º de Setembro de 1818. Nela o autor fornece os dados estatísticos da Capitania, assim 

como a descrição dos habitantes desta Capitania e seus ofícios. Segue-se também a 

Memória Histórica e Geográfica da descoberta das Minas Gerais, estando referidas as 

principais localidades. A seguir o periódico apresenta um nota referente à Memória 

sobre a conquista do Rio Pardo em 1806. A referida nota vem com uma interpretação da 

Memória publicada na Gazeta da Bahia nos dias 14, 21 e 28 de Julho de 1818, e se 

referem, entre outras coisas, à situação actual dos índios Botecudos que “se acham já 

despidos de sua natural ferocidade e se dão á cultura da terra”. A seguir à interpretação, 

publica-se o texto integral da Memória que tem como autor um certo João Gonçalves da 

Costa. Nesta edição reproduz-se notícia da Gazeta do Rio de Janeiro sobre o Correio 

para Lisboa. Informa-se que nos seis primeiros meses, a partir de Março, deveram tocar 

os correios na Bahia e em Pernambuco quando se destinarem à Lisboa. Nos outros seis 

meses, quando voltarem da Europa, todos eles deverão tocar na Ilha da Madeira. Os 

respectivos correios sairão nos dias 1, 10 e 20 de Janeiro, Fevereiro, Março, Maio, Julho 

e Julho. Nos segundo semestre retornaram nos meses de Setembro, Outubro e 

Novembro. A seguir, temos a reprodução da informação veiculada na Gazeta do Rio de 

Janeiro em 28 de Outubro de 1818, na qual,  por meio de um Edital da Junta do 

Comércio, vê-se a nomeação dos Comissários Portugueses para formar junto com os 

Comissários Ingleses a comissão mista para liquidar as contas e julgar as reclamações 

de navios aprisionados na costa de África desde 1 de Junho de 1814. Ficaram assim  

nomeados: Ignácio Palyart, Cônsul Geral da nação portuguesa na cidade de Londres e 

Custódio Pereira de Carvalho, negociante português também em Londres. Também da 

Gazeta do Rio de Janeiro de 31 de Outubro de 1818, informa-se sobre o lançamento da 

pedra fundamental para a construção de uma Praça para o público no mercado da praia e 

mar na cidade da Bahia, e, a seguir, publica-se o Decreto relativo ao imposto de dois por 

cento nos géneros, por saída, nas alfandegas da Bahia e Pernambuco. 

 

 



 106 

Anexo 4 

O Campeão Portuguez 

 

1819 

Na edição de 16 de Agosto de 1819 o redactor escreve a sua segunda memória ao Rei e 

nela faz afirmações contrárias ao que defende alguns de seus ministros e alguns 

gazeteiros. José Liberato dirige-se ao Monarca e lembra-o da importância de Portugal 

“no estado presente da Monarquia”. Para ele, Portugal é a “mola Real, o nervo do Reino 

Unido”, e que “sem ele não pode V.M. sustentar o Brasil”. Solicita ainda que o Monarca 

coloque toda a energia em Portugal para poder enriquecê-lo, e que esta riqueza e vigor 

somente virá com o “chamamento das cortes”. 

1820 

Em 1 de Janeiro de 1820 o periódico inicia com uma notícia que afirma ter sido 

publicada em várias gazetas inglesas e que não pode ser considerada honrosa para o 

governo do Brasil. Informa o redactor que o Times de 20 de Dezembro de 1819 traz a 

notícia  de que a corte de Nápoles concluíra um tratado com a corte do Brasil pelo qual 

põe-se à disposição deste “2.000 forçados das galés”, e que estes serão conduzidos para 

Lisboa e de lá para o Brasil “à custa do governo português”. É importante ressaltar que 

José Liberato não afirma a veracidade do fato, mas predispõe-se a publicá-lo e comentá-

lo, visto ser o Times uma gazeta honesta. Como podemos já perceber, a mesma notícia 

foi veiculada pelo Correio Braziliense, também com suspeitas de sua veracidade e 

também como neste periódico, com fortes críticas ao governo português no Rio de 

Janeiro e a seus ministros.. Nesta edição encontramos também a nota referente ao 

decreto de 25 de Fevereiro de 1819 pelo qual se mandaram premiar os Índios das 

aldeias do Ceará Grande, Pernambuco e Paraíba, por sua lealdade no atentado de 

Pernambuco. Outra importante informação com relação ao “povoamento” do Brasil se 

refere ao suíços que haviam emigrado para o Brasil. O redactor informa que nas ruas do 

Rio de Janeiro os novos colonos suíços estavam pedindo esmolas. Como na notícia 

anterior, não afirma a veracidade dos factos, apenas faz criticas ao governo por não 

protegerem os colonos que emigraram para povoar o Brasil. Ainda informa-se sobre a 

criação de um museu no Rio de Janeiro sob a supervisão de Tomás Vila Nova de 

Portugal, sem dar maiores detalhes, assim como a possibilidade de restabelecimento dos 

jesuítas nos domínios portugueses. O redactor suspeita que entre os colonos suíços que 
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serão enviados em mais uma remessa para o Brasil, esteja infiltrado um “partido 

jesuítico” destinados a fazer restabelecer os jesuítas nos domínios portugueses. Em 1 de 

Maio de 1820 o periódico, como também havia feito o Correio Braziliense vem 

desmentir a informação sobre os degredados de Nápoles. Para José Liberato, os 

ministros do Rio de Janeiro “ao menos por honra e decoro do Rei a quem servem” não 

seriam capazes de cometer tal “baixeza”. Outra informação relacionada à colonização, 

refere-se aos colonos suíços trazidos para o Brasil. O redactor informa o considerável 

número de mortes na passagem ao Brasil, cerca de 190 pessoas “mais ou menos”. Na 

edição de 16 de Maio de 1820 o redactor volta a enfatizar a ideia de que os ministros no 

Brasil querem reduzir à miséria Portugal. José Liberato acusa os ministros do Brasil 

que, mediante ao superávit que a balança de comércio entre Brasil e Portugal apresenta 

para o primeiro, as moedas de cunho em Portugal quando “mal aportam no rio de 

Janeiro” são transformadas em moedas do Brasil e assim seguem os ministros em seu 

projecto de “empobrecer e aviltar Portugal”. José Liberato publica nesta edição uma 

carta assinada por um denominado “compatriota” com duras críticas aos governantes 

portugueses no Brasil. Nesta o redactor da carta afirma que não há no Brasil ministros 

que olhem para a “felicidade de nossa pátria” e assim informa o sistema no qual a 

moeda vai ao Brasil e nunca mais volta a Portugal como sendo uma prova clara de que 

os secretários do Brasil “nos tratam ainda abaixo de colónia” ou seja: como “povo 

estrangeiro”. Reclama ao redactor do periódico que os secretários fazem “ao nossos 

cruzados novos  a mesma operação que fazem aos Duros hespanhoes , moeda 

estrangeira. Portanto, para este “compratriota” seria melhor que os portugueses do 

continente europeu se tornem “Luso-Hespanhoes Constitucionais do que escravos de 

um paiz que se povoa com negros de África(...)”. Em 1 de Junho de 1820 o periódico 

volta a informar sobre a guerra no sul do Brasil e sobre a formação da Confederação 

entre os chefes de Buenos Aires, Santa Fé e entre Rios. Segundo as notícias recebidas 

nos últimos paquetes, uma guerra entre esta confederação e os portugueses poderia ser 

iniciada. Informa-se também sobre o pouco rendimento do Bando do Brasil, em torno 

de 12%, e ainda sobre o decreto que procura manter os antigos directores deste banco, 

não havendo, portanto, eleições que fazem parte do estabelecimento do Banco. A seguir 

novas acusações de má administração envolve Targini e Thomas António Vila Nova 

Portugal, na alfândega e no Erário Régio. O redactor informa que o povo está 

descontente e assim se expressa por meio de ditos populares. 
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“Quem furta pouco he ladrão; 

“Quem furta muito he Barão: 

“Quem mais furta, e não esconde, 

“Vai de Barão a Visconde.”
21

 

 

Ainda nesta edição o periódico publica uma carta escrita em Pernambuco a 31 de 

Janeiro de 1820 e sem autoria, dirigida a redacção do jornal. Nela informa-se sobre 

actual situação desta capitania do Brasil “que já foi a melhor e hoje está incapaz de ser 

habitada pelos continuados insultos que estão sofrendo seus habitantes”. O redactor da 

carta se refere ao direito de propriedade que não é mais respeitado, tendo sido alguns 

habitantes presos quando não entregam os bens solicitados pelos governantes. Encontra-

se ainda nesta edição notícias sobre o processo dos réus de Pernambuco “um dos mais 

negros da governança do ministro Thomas António Villa Nova, ex-Portugal. Em Julho 

de 1820 o redactor ao comentar o desvio de um grupo de navios de guerra de um 

comboio que partira de Lisboa para diferentes partes do Brasil, volta novamente a 

enfatizar o fruto da guerra portuguesa contra Artigas, no sul do Brasil. A edição de 

16 de Dezembro de 1820 informa que a notícia sobre a Revolução em Portugal chegara 

ao Brasil, em Pernambuco, pelo paquete Chesterfield que havia saído de Falmouth em 

10 de Setembro. O governador desta capitania ordenou aos capitães dos navios que se 

destinavam a Lisboa “que dessem fianças de lá não entrarem caso a peste da revolução 

já houvesse penetrado na capital”. 

1821 

Em 16 de Janeiro de 1821, pela primeira vez neste periódico, temos o debate sobre o 

aprisionamento dos navios negreiros portugueses pelos ingleses. Publica-se uma carta 

originária da Bahia, datada de 24 de Novembro de 1820, na qual os negociantes de 

escravos queixam-se de não receber dos ingleses o valor referente ao aprisionamento de 

suas embarcações. Alegam eles a violação do Tratado de Amizade e Aliança de 1810 

firmado entre a Inglaterra e Portugal, e declaram haverem sido aprisionados mais de 

cinquenta navios “contra as estipulações expressas no tratado”.Em 16 de Maio de 1821 

o periódico relata em detalhes o acontecido na madrugada do dia 26 de Fevereiro de 

1821. Informa sobre a movimentação militar na Pça do Rossio e a chegada do Príncipe 

Real. Informa que o ovo solicitava ao Rei a adesão da constituição elaborada em 

Portugal e também “a demissão de todos os empregados públicos, para o que 

                                                
21 O Campeão Portuguez, vol. II, nº 23, Junho de 1820, p. 404. 
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entregavam a S.A.R. uma lista com os nome dos que deviam ser nomeados”. O Príncipe 

Real elaborou um decreto, o rei assinou e assim, o mesmo foi lido para as tropas e para 

o povo na varanda do teatro de São João. A seguir, informa a nota jurou-se a 

constituição “que agora em Portugal se está fazendo sem excepção de artigo algum”. O 

Príncipe Real retornara à Quinta da Boa Vista para buscar o Rei, e este, logo que entrou 

na Pça do Rossio, foi aclamado pelo povo dando posteriormente “a mão a beijar”. O 

periódico também informa sobre a revolução da Bahia, notícia que chegara ao Rio de 

Janeiro pelo Paquete Inglês Manchester . José Liberato mostra em detalhes toda a 

movimentação na corte nestes dias de Fevereiro de 1821, inclusive o juramento a uma 

constituição que estava a ser elaborada e que na opinião do Monarca, as leis não podiam 

ser totalmente aplicáveis ao Reino do Brasil e outros territorias ultra-marinos. Assim 

sendo, o Monarca passa a convocar os procuradores das Câmaras da Madeira, Açores, 

Brasil a fim de deliberarem nas alterações necessárias para a constituição aprovada 

pelas cortes em Lisboa. Vemos assim que em seis meses, entre Agosto de 1820 e 

Fevereiro de 1821, os acontecimentos conduziram ao juramento pelo Rei e pelo 

Príncipe herdeiro de uma constituição que ainda estava ser elaborada. Ainda nesta 

edição temos as notícias sobre a revolução na Bahia e em Pernambuco em 10 de 

Fevereiro de 1821, ocorrida, portanto, anteriormente a data do juramento da 

constituição, 26 de Fevereiro.  

 

Anexo 5 

Mercurio Lusitano 

 

1812 

Em 14 de Setembro de 1812 o periódico reproduz um artigo extraído da Gazeta do Rio 

de Janeiro de 30 de Maio de 1812. Nele informa-se sobre a “prematura morte do 

Sereníssimo Senhor D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, Infante de Espanha” 

ocorrida a 26 de Maio de 1812 na Real Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Em 3 de 

Novembro o periódico através de uma nota reproduzida da Gazeta do Rio de Janeiro de 

15 de Julho de 1812, vem esclarecer que o armistício ajustado entre S.A.R. o Príncipe 

Regente de Portugal e o governo das províncias do Rio da Prata “sobre princípios pouco 

decorosos à soberania e independência de S.A.R. e à energia e valor de suas tropas”, foi 
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uma condescendência do Monarca e não uma solicitação, como se tem espalhado na 

cidade do Rio de Janeiro. 

1813 

Em 15 de Fevereiro, reproduzindo notícia veiculada no The London Chronicle  informa-

se que segundo cartas chegadas do Rio de Janeiro em 23 de Outubro de 1812 sabe-se 

que o exército dos rebeldes de Buenos Aires iria atacar os “exército português de 

observação” nas fronteiras, depois de ter ocorrido um ataque “muito porfiado” no qual 

os rebeldes foram derrotados. Em 11 de Junho informa-se sobre o aprisionamento por 

uma embarcação francesa do navio português Occeano que vinha de Bengala pelo Rio 

de Janeiro. O navio fora tomado em 7 de Junho perto da costa da Ericeira com 

carregamentos importantes de Ásia e uma considerável soma de dinheiro que se 

destinava para a Praça de Lisboa. Informa ainda que parte da tripulação fora lançada a 

bordo de um navio americano e que já haviam chegado a cidade. 

1814 

Durante todo o ano de 1814 praticamente nada se publicou sobre a corte portuguesa no 

Rio de Janeiro, sobre a colónia e sobre o Príncipe Regente. Vê-se apenas um nota em 16 

de Julho de 1814 que reproduz o decreto de 20 de Dezembro de 1813 onde o Príncipe 

Regente vem revalidar o Tratado de Paz e Amizade “ajustado” com a Regência de Argel 

aos 14 de Junho do corrente ano pelos plenipotenciários portugueses. 

1815 

O ano de 1815 também foi escasso em notícias da América Portuguesa e de sua corte. 

Em 24 de Janeiro encontra-se a informação reproduzida dos jornais ingleses do dia 6 

deste mesmo mês, de que foi transplantado do Brasil para as Índias Orientais o 

algodoeiro do Maranhão e, ao mesmo tempo, da China para o Brasil a árvore do chá, 

“que já promete copiosa colheita”. Em 31 de Outubro o periódico publica a convenção 

entre o Príncipe Regente de Portugal e o Rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, 

para indemnizar as perdas dos vassalos portugueses que fazem o tráfico de escravos em 

África. A mesma convenção foi realizada em Viena pelos plenipotenciários portugueses 

e ingleses em 21 de Janeiro de 1815. 
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Anexo 6 

O Lagarde Portuguez ou Gazeta para depois do Jantar 

 Periódico publicado por Luiz Siqueira Oliva entre 21 de Novembro de 1808 e 15 

de Dezembro de 1808, oito números apenas, não fez referência alguma à transferência 

da Corte para o Brasil, visto que durante seu breve período de existência a corte estava 

ao mar, em plena travessia atlântica. Sua continuidade, com a adição de um sócio, 

passou a designar-se O Telégrafo Portuguez ou Gazeta Anti-Francesa, o qual iniciou a 

sua publicação em 19 de Dezembro de 1808. 

O Telegrafo Portuguez ou Gazeta Anti-francesa 

1809 

Publicado na sequência do Lagarde, de 19 de Novembro de 1808 a 31 de Dezembro de 

1814, em 13 de Abril de 1809, publica sua primeira informação sobre o Brasil. Informa-

se que Cartas e Decretos haviam chegado por um Brigue Português que se destinava ao 

Porto, vindo do Rio de Janeiro em 109 dias. O periódico apenas informa sobre a 

capitulação de Cayena, “que havia caído sobre o poder do Príncipe Regente de Portugal 

a 13 de Janeiro de 1808”. No dia 11 de Maio, encontra-se a informação que no Rio de 

Janeiro S.A.R. deu “grande acolhimento” a 17 algarvenses que lhe foram comunicar a 

restauração dos Algarves”. O Príncipe Regente “foi servido dar à Vila de Olhão o título 

de Vila da Restauração e uma medalha a todos os habitantes”, assim como “uma 

avultada soma de dinheiro para se distribuir pela tripulação” do navio que os conduziu 

ao Rio de Janeiro. 

O Telegrafo Portuguez 

 

1812 

Em 18 de Fevereiro de 1812 uma pequena nota informa que os moradores de Lisboa 

têm iluminado suas casas “pelo plausível motivo de ter nascido um filho ao Sereníssimo 

Infante de Espanha D. Pedro Carlos e Sereníssima Princesa D. Maria Tereza.” Na 

edição de 8 de Setembro de 1812 o periódico publica notícias das folhas inglesas e 

informa sobre o documento oficial que se refere ao armistício entre o exército português 

e as tropas de Buenos Aires em 22 de Maio de 1812, e que fora assinado pelos membros 
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do governo. Nele pode-se verificar que o enviado especial do Príncipe Regente de 

Portugal, o Tenente Coronel João de Rademaker fora até a cidade de Buenos Aires para 

“restabelecer solidamente as relações de paz e amizade entre os dois territórios”. Em 12 

de Setembro traz-se a notícia do falecimento de D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança 

na Real Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, em 26 de Maio de 1812. Nesta mesma 

edição publica-se a Carta Régia escrita no Palácio do Rio de Janeiro em 13 de Maio de 

1812, na qual S.A.R. promove à dignidade de Grão Cruz Honorário da Ordem da Torre 

e Espada, Manoel Jorge Gomes de Sepúlveda, Conselheiro de Guerra e Tenente General 

do exército português, o qual havia ocupado postos militares no Estado do Brasil, no 

Reino, e como governador das Armas da Província de Trás-os-Montes, na ocasião da 

restauração do Reino. 

1813 

Na edição de 2 de Fevereiro de 1813, têm-se a notícia da chegada do Bergantim 

Amizade vindo da Bahia, com a informação de que o Príncipe Regente e toda a sua 

família “gozavam da mais perfeita saúde”. A seguir, publica-se a lista com a Relação 

dos Despachos, assim como Mercês de Hábitos das Ordens Militares de 12 de Outubro 

de 1812, dia do aniversário do Príncipe da Beira. 

1814 

Em 15 de Janeiro de 1814 o periódico traz a notícia do decreto expedido no Rio de 

Janeiro em 26 e 29 de Março de 1813 sobre consulta da Mesa do Desembargo do Paço, 

onde foi servido fazer “Mercê de Beca Honorária e do Hábito de Cristo com tença 

efectiva de doze mil reis” ao bacharel Thomas Xavier de Araújo Vieira Monteiro, 

Fidalgo Cavaleiro de sua Real Casa. No suplemento ao número 53 do Telegrafo 

Portugez de sábado dia 2 de Julho de 1814, pode-se observar uma nota na qual informa-

se que por meio de cartas do Rio de Janeiro com data de 21 de Abril de 1814, informa-

se que o Príncipe Regente havia desistido de seu retorno á Portugal em consequência do 

estado enfermo da Rainha Mãe, “que está na idade de 80 anos e incapaz de suportar a 

viagem”. Na edição de 6 de Dezembro de 1814 o periódico publica a Carta Régia de 26 

de Agosto de 1814 escrita no Rio de Janeiro e dirigida ao Juiz do Povo da cidade de 

Lisboa. Nela o Soberano agradeço ao referido juiz por ter o mesmo se dirigido ao povo 

de Lisboa em seu nome, “nas fiéis expressões da sua saudade e dos fervorosos desejos 

de me ver ali restituído com a minha Real Família”. 
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Anexo 7 

 

Diário Lisbonense 

 1809 

O periódico inicia a sua publicação em 01 de Maio de 1809, e em sua secção “Comércio 

e Navegação”, traz notícias sobre o comércio entre a Grã-Bretanha e o Brasil. 

Informava o periódico que a movimentação comercial aumentava progressivamente mas 

que, esperava-se após a “restauração e conservação” de Portugal viesse a diminuir em 

parte relativamente ao Brasil. Cogitava ainda a mesma nota que, “as potências amigas e 

em primeiro lugar a Grã-Bretanha, esteja procurando fazer com a corte do Brasil um 

tratado de comércio”. Em 02 de Maio de 1809 informa-se que semanalmente tem 

chegado navios do Brasil “os quais asseguram a correspondência (…)” e que as mesmas 

haviam estado interrompidas por nove meses. Em 03 de Maio de 1809 o periódico traz a 

notícia de que os ingleses propunham fazer no Rio de Janeiro armazéns “à imitação dos 

da Inglaterra” para depósitos de mercadorias. Em 04 de Maio de 1809 vê-se uma Secção 

na primeira página intitulada Brazil. Nela publica-se uma variedades de documentos: 

Cara Régia de 28/01/1808, abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional; 

Alvará de 01 de Abril de 1808, estabelece as manufacturas; Decreto de 07 de Abril de 

1808, estabelece o Arquivo Militar; Alvará de 10 de Maio de 1808, criação da Casa de 

Suplicação do Brasil; Decreto de 13 de Maio de 1808, criação de uma fábrica de 

pólvora no Rio de Janeiro; Alvará de 07 de Junho de 1808, estabelecimento do tributo 

da décima no rendimento liquido dos prédios urbanos. Apresenta-se ainda nesta edição 

a composição da Marinha Real -  Naus, Fragatas, Brigues - que se encontrava na cidade 

do Rio de Janeiro. Em 05 de Maio de 1809 apresenta o Decreto que regula a entrada de 

mercadorias nas alfândegas do Brasil. Ainda nesta edição se publica os preços dos 

“géneros coloniais” como o algodão de Pernambuco, Maranhão, Pará e Bahia. Em 06 de 

Maio de 1809 o periódico traz a notícia da criação do Tribunal do Desembargo do Paço, 

“seguindo em tudo as formalidades, usos, e costumes do de Lisboa”. Criava-se também 

o Tribunal da Junta do Comércio e a Mesa da Consciência e Ordens, “servindo os 

mesmos Desembargadores do Desembargo do Paço”. Estabelecia-se ainda o Real 

Erário, “em lugar da antiga Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda” e, por 

fim “facultou a imprensa”, informava o periódico. Em 08 de Maio de 1809 publica-se o 

Alvará de 04 de Maio de 1808 onde vê-se que: em consideração à representação do 
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Cônsul inglês, o Monarca criara na cidade do Rio de Janeiro um “Juiz Conservador” 

para que se processe e sentencie as causas que pertencem àquela nação na forma que 

praticava o juiz conservador que havia em Lisboa”. Publica-se ainda o Alvará de 09 de 

Maio de 1808 que cria o cargo de Escrivão da Real Câmara para o Registo das Mercês, 

e o Alvará de 10 de Maio de 1809 que regulamenta a Casa de Suplicação. Neste, o 

Soberano informa que “por me achar residindo nesta cidade, que deve por isso ser 

considerada Minha Corte actual (…) determinava: a Casa de suplicação será 

considerada o Superior Tribunal de Justiça; todos os “Agravos Ordinários e Apelações 

os quais eram interpostos para a Casa da Suplicação de Lisboa” serão daqui por diante 

interpostos para o Brasil”. Em 09 de Maio de 1809 publica-se o Alvará de 02 de 

Setembro de 1808 o qual regula a circulação das moedas de ouro, prata e cobre, 

extinguido assim a categoria de ouro em pó como moeda. Em 10 de Maio de 1809 

continua-se a publicar o mesmo alvará, onde estabelece-se as penas para quem praticar e 

extraviar ouro em pó, assim como para quem continuar a usar do mesmo como moeda e 

fazer com ele transacções. Publica-se ainda o Decreto de 10 de Junho no qual o Príncipe 

Regente declara guerra aos franceses “quer por mar e por terra e lhes façam todas as 

possíveis hostilidades”. Em 12 de Maio de 1809 vê-se que por meio do Alvará de 27 de 

Maio de 1809 criou-se cargo para dois “Juízes de Crime” para a cidade do Rio de 

Janeiro, assim como o cargo de escrivão. Em 16 de Maio de 1809 publica-se o Decreto 

de 25 de Novembro de 1808 no qual o Príncipe Regente busca aumentar a lavoura e a 

população, e sendo assim concede aos estrangeiros e também a seus vassalos “datas de 

terras por sesmarias”. Em 17 de Maio de 1809 publica-se do Decreto de 13 de Maio de 

1808 onde vê-se a nomeação do sobrinho do monarca, D. Pedro Carlos de Bourbon e 

Bragança para o cargo de Almirante general da marinha, e ainda o Alvará de 13 de 

Maio de 1808 no qual se faz alterações na Brigada Real da Marinha. Em 12 de Julho de 

1809 publica-se o Alvará de 23 de Agosto de 1808 por meio do qual se cria a Real Junta 

de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação do Estado do Brasil e Domínios 

Ultramarinos. Em 11 de Outubro de 1809 publica-se a pastoral do Bispo de Rio de 

Janeiro D. José Caetano da Silva Coutinho, do Conselho de Príncipe Regente e seu 

Capelão Mor, por ocasião da Restauração do Reino de Portugal. Em 15 de Novembro 

vê-se que o Príncipe Regente promove ao posto de Marechal do Exército o Tenente 

General José Narciso de Magalhães e Menezes, Governador General do Pará “em 

atenção ao serviço que acaba de fazer de conquista de Cayena e Guiana Francesa”. Em 

16 de Novembro de 1809 publica-se o Ofício do Comandante da Expedição de Tomada 
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de Cayena. Nos dias seguintes e até 23 de Novembro, o periódico trouxe informações 

sobre a movimentação das tropas portuguesas em Cayena. Em 16 de Dezembro de 1809 

o Príncipe Regente faz a aprovação do Plano para Organização dos quatro Regimentos 

de Artilharia proposto pelo Marechal Guilherme Carr Beresford. 

1810 

Em 12 de Janeiro de 1810 o periódico informava sobre a boa saúde do Príncipe Regente 

e da Família Real. Em 16 de Abril de 1810 as notícias sobre a saúde do Príncipe 

Regente voltaram a ser notícia. Informa-se que o mesmo andava “incomodado por 

moléstias próprias do país” e que já se encontrava recuperado. Nas edições seguintes, 

houve um predomínio de notícias de diversas localidades na Europa: Veneza, Turquia, 

Génova, Alemanha, Roma, Holanda e Inglaterra. Em 04 de Outubro de 1810 o 

periódico publica a Carta Régia de 07 de Março de 1810 dirigida ao Clero, Nobreza e 

Povo. Nela o Príncipe Regente faz uma exposição sobre alguns planos que tem 

adoptado “para procurar a felicidade de toda a Monarquia”. Assim, explica a 

necessidade de procurar elevar “àquela parte dos meus vassalos, onde vim estabelecer-

me (…) e para criar um Império Nascente”. O Soberano informa ainda que foi servido 

adoptar os princípios da economia política “os da liberdade e franqueza do comércio, o 

da diminuição dos direitos de alfândega” para promover o comércio e o incremento da 

população do Brasil. 

1811 

Em 28 de Fevereiro de 1811 o periódico traz o Decreto emitido no Rio de Janeiro a 18 

de Outubro de 1810 por meio do qual o Príncipe Regente se manifesta a cerca do 

Tratado de Comércio, e assim, no artigo V referido n o Tratado de 19 de Fevereiro de 

1811, procura-se unificar a taxa de 15% para os produtos comercializados tanto pelos 

vassalos ingleses quento pelos vassalos portugueses. Em 02 de Março de 1811 o 

periódico informa que S.A.R. em 22 de Outubro de 1810 concede “Mercê ao Presos” 

por ocasião do casamento da Princesa Maria Tereza com o Infante de Espanha D. 

Carlos. Em 04 de Março de 1811 surgem uma série de Avisos emitidos na corte do Rio 

de Janeiro e entre eles destaca-se aquele no qual o monarca envia para Portugal “a 

ordem dos governadores do Reino (…) para serem aplicados ao provimento dos 

sobredito reino”, alqueires de farinha, sacos de algodão, arroubas de carne de salmora. 

Foi emitido no Rio de Janeiro a 01 de Setembro de 1810. Em 4 de Abril de 1811 o 

periódico informa sobre a publicação de um “Diálogo dentre hum habitante da Ilha de 

Leão, e hum provinciano emigrado sobre os Direitos da Princeza do Brazil, Infanta D. 
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Carlota Joaquina de Bourbon, à sucessão do Trono da Espanha”. O mesmo havia sido 

publicado em Cádiz, em castelhano, e encontrava-se à venda em Lisboa. Durante os 

meses que se seguem o periódico traz primordialmente notícias sobre o estrangeiro e 

informações dos governadores do Reino e praticamente nenhuma informação sobre a 

movimentação da corte no Rio de Janeiro. Somente em 07 de Novembro de 1811, 

informa-se por meio de uma nota, que o monarca se propunha a conceder isenção da 

“Décima aos Proprietários dos Prédios que se edificarem na cidade nova , naquela 

capital”. Ainda nesta edição, vê-se a publicação da Carta Régia que estabelecia uma 

tipografia na cidade da Bahia. Em 19 de Novembro de 1811 publicam-se os Alvarás da 

Corte: 08 de Março de 1811 criando a Vila de Marajó na Capitania do Pará e o de 

criação do cargo de Juiz de Fora, do Civil, Crime e Orfãos para as Vilas de São João da 

Paraíba e Campo Maior, na Comarca do Piauí. 

1812 

Em 09 de Janeiro de 1812 o periódico informa que pelo Alvará de 1 de Março de 1811 

criou-se a Junta da Fazenda dos Arsenais, Fábricas e Fundições no Rio de Janeiro, 

assim como pelo Alvará de 20 de Junho de 1811 declarava-se que todos os navios que 

forem de portos estrangeiros e que derem entrada nos de Portugal e Estados do Brasil, 

devem, para serem admitidos a despachos as mercadorias de sua carga, “levar livro dela 

ou portá-lo, passaporte do governo, facturas de mercadorias(…)”, entre outros 

documentos. Ainda por Aviso de 8 de Julho do mesmo ano, S.A.R. isentou de prisões e 

Recrutamentos os alunos da Casa de Educação estabelecida no Rio de Janeiro pelo 

Padre Felisberto António de Figueiredo e Moura, “com tanto que sejam assíduos e de 

comportamento regular”. Em 28 de Janeiro de 1812 informa-se sobre a navegação dos 

rios no Mato Grosso, informações fornecidas pelo governador. A expansão da 

navegação pelos rios nesta região do Brasil vem facilitar as comunicações com as 

demais províncias marítimas. Notícia reproduzida da Gazeta do Rio de Janeiro. Em 18 

de Fevereiro de 1811, também uma reprodução da Gazeta do Rio de Janeiro, informa-se 

sobre o nascimento do neto de D.João VI, filho da Princesa Maria Tereza e do Infante 

D. Pedro Carlos. Em 02 de Março de 1812 a reprodução das informações contidas na 

Gazeta do Rio de Janeiro continuam, com Alvarás Régios e demais providências 

administrativas.Em 31 de Março de 1812 o periódico informa que o Príncipe Regente, 

pela Carta Régia de 26 de Julho de 1811, desejando melhorar a triste situação dos 

habitantes das terras devastadas pelas invasões, principalmente nas províncias da 

Extremadura e na Beira “houve por bem consignar nas alfandegas da Bahia, 
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Pernambuco e Maranhão, “pelo espaço de 40 anos a quantia anual de 120 cruzados para 

serem empregados na reedificação das casas, fornecimento de instrumentos, sementes e 

gados para o restabelecimento e continuação da lavoura”. Assim sendo, em 18 de 

Janeiro de 1812 o Príncipe Regente nomeia o Barão de Quintella, do seu Conselho, para 

receber dos tesouros das referidas alfândegas as quantias. Em 3 de Abril de 1812, 

reproduzindo a Gazeta do Rio de Janeiro de 19 de Dezembro de 1811, informa-se sobre 

o baptizado do neto do Príncipe Regente, uma descrição minuciosa da cerimónia e de 

seus participantes. Em 20 de Maio de 1812 anuncia-se que na Gazeta do Rio de Janeiro 

informa-se sobre  a criação, “debaixo da Inspecção do Ministro e Secretário de Estado 

dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos”, de um “Laboratório de Química 

Práctico”. Nesta mesma edição noticia-se o bom estado da saúde da família Real, assim 

como a morte de D. Rodrigo de Souza Coutinho em 25 de Janeiro de 1812. Encontra-se 

um “Suplemento ao Diário Lisbonense de nº199”, transcrito também da Gazeta do Rio 

de Janeiro, onde informa-se a 30 de Maio de 1812 sobre a morte de D. Pedro Carlos de 

Bourbon e Bragança. Em 14 de Outubro de 1812 reproduzindo o periódico do Rio de 

Janeiro tem-se os detalhes da cerimónia fúnebre em homenagem ao Infante D. Pedro 

Carlos, assim como o “Perdão Real pelos crimes de deserção aos soldados e tambores 

dos corpos de Linha e de Milícias” .Em 26 de Novembro de 1812 o Príncipe Regente 

por Carta Régia ao vice-almirante Jorge Martin, designa o mesmo para substituir o 

Almirante Jorge Cransfield Berkeley no comando das Forças Navais estacionadas em 

Portugal. 

1813 

Em 13 de Janeiro de 1813 informa-se que o Príncipe Regente, por meio do Alvará de 20 

de Outubro de 1812 ordena que sua Real Fazenda entre como accionista nos cofres do 

Banco Público do Brasil, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro.  

 

Anexo 8 

Jornal de Coimbra 

 

1812 

Na primeira edição em uma secção denominada Brazil, informa-se sobre o Alvará de 1º 

de Março de 1811 por meio do qual o Príncipe Regente serviu criar uma Junta da 

Fazenda dos Arsenais, Fábricas e Fundições da Capitania do Rio de Janeiro. Por meio 
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de outro Alvará, este de 20 de Junho de 1811, determina o Príncipe Regente que os 

navios que derem entrada em Portugal e nos Estados do Brasil e que tivessem origem 

em portos estrangeiros, deveriam, para serem admitidos em despacho as mercadorias de 

sua carga, “levar Livro dela, portar passaporte do governo, facturas das manufacturas 

onde se fabricaram as mercadorias, despachos das alfândegas dos portos de que saíram, 

e ainda, certidões dos oficiais legalizadas pelos cônsules portugueses”. Segue-se mais 

dois alvarás com relação as despesas da Junta Real do Comércio e sobre isenção de 

direitos de entrada nos portos do Brasil. Em Fevereiro de 1812 publica-se um Decreto 

do Rio de Janeiro expedido em 19 de Novembro de 1811 com relação aos navios que 

poderiam fazer negócios nos portos e estaleiros portugueses, devidamente munidos de 

seus passaportes. Na secção Brazil desta edição informa-se sobre as novas 

“comunicações” entre as diversas províncias do Brasil feita por meios de rios, assim 

como informa-se sobre diversos Alvarás: de 27 de Julho de 1811, sobre a criação da 

Vila do Cabo de S. Agostinho, de S. Antão, do Pão de Alho e do Limoeiro, na Comarca 

de Pernambuco. Todas elas com “ofícios respectivos, termos e rendimentos, etc”. 

Segue-se decretos relativos ao comércio e o Real Erário, publicando-se ainda um Aviso 

do Intendente Geral de Polícia do Brasil com data de 28 de Setembro de 1811 no qual 

S.A.R. determinava que fossem soltos os indivíduos João Pereira de Souza Caldas, 

Domingos Borges de Barros, Sebastião e Vicente Navarro de Andrade, e D. Pio 

Herreche, os quais haviam sido denunciados como suspeitos vindos da França pelos 

Estados Unidos. O Monarca havia ficado convencido da inocência e fidelidade, e assim 

propõem “aproveitar as luzes de alguns dos mesmos a benefício do seu Real Serviço. 

Em Março de 1812 as notícias do Brasil referem-se ao Alvará de 2 de Outubro de 1811 

o qual determina que os testamenteiros não possam fazer pagamentos aos herdeiros sem 

que antes tenham pago a taxa ordenada em outro alvará, de 17 de Junho de 1809.  Em 

Abril de 1812 informa-se que em 17 de Dezembro de 1811 por ocasião “dos felizes 

anos da Rainha N.S.” se realizou o baptismo do Infante D. Sebastião, neto do Príncipe 

Regente, e assim publicaram-se muitos despachos. Segue-se outros decretos com 

destaque para a nomeação do Governador das Armas da Corte e Capitania do Rio de 

Janeiro, o Marquez de Vagos, do Conselho de Estado e da Guerra e Marechal do 

Exército. De Julho a Dezembro de 1812 o jornal não publicou notícias referentes ao 

Brasil e a Corte portuguesa. 
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1813 

Durante o ano de 1813 o periódico manteve-se exclusivamente no editorial médico-

científico não trazendo assim nenhuma notícias referente ao Brasil e a Corte. 

1814 

O Brasil também era notícia nesta edição ao se publicar a Memória dos diferentes 

sucessos de uma Viagem do Pará ao Rio de Janeiro, escrito por Romualdo António. 

Nela encontra-se detalhadamente as descrições das cidades por onde o viajante passou 

este viajante: Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro. 

1815 

Durante o ano de 1815 e 1816 o Jornal manteve-se em sua linha editorial médico-

científica sem notícias políticas do Brasil e nem informações sobre a corte no Rio de 

Janeiro. 

1817 

Durante este ano as informações ficaram restritas à agricultura da Capitania de Minas 

Gerais, sendo que o redactor faz uma análise da memória do naturalista Mr. Langsdorf. 

1818 

Em Março de 1818 o Jornal publica uma memória intitulada “Dos progressos 

importantes e mais notáveis que tem feito a cidade da Bahia na Instrução Pública, 

Literatura, Edifícios Públicos, Estradas, Comércio, Agricultura, desde a ano de 1810 até 

o de 1816 inclusive”. De autor anónimo a Memória encontra-se dividida em capítulos. 

No primeiro trata-se da Instrução Pública onde demonstra-se o aumento considerável 

que esta teve durante os últimos anos e remete este sucesso ao Conde de Arcos que 

“sem dúvida vai marcar uma época memorável na instrução, costumes e carácter dos 

habitantes da Bahia”. No capítulo segundo trata-se dos edifícios públicos construídos 

pelo Conde de Arcos: passeios públicos, o Teatro de São João, praças e casa do 

comércio. No capítulo terceiro trata-se das estradas públicas ligando diferentes regiões 

dentro da cidade. No capítulo quarto aborda-se as obras por “Ordem Régia”, como a 

reedificação do Forte do Mar, a ponte da Alfândega, entre outras. O quinto capítulo trata 

do comércio e dos incentivos aos negociantes desta praça, e no sexto e último capítulo 

trata-se da agricultura, onde aborda-se a produção dos cinquenta e um engenhos desta 

província, assim como dos géneros de exportação . Ainda neste capítulo informa-se 

sobre a criação nesta praça de uma “Caixa de Desconto”; uma espécie de filial do banco 

do Brasil. 
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1819 

O periódico de nº LXXVI publicado neste ano de 1819 ocupa integralmente a primeira 

parte com a “Memória  sobre o Descobrimento da Capitania de Goiás”, escrita pelo 

Padre Luiz António da Silva e Sousa, o qual era natural do Serro frio na Capitania de 

Minas Gerais. Esta extensa memória abrange diversos aspectos como. O descobrimento 

da capitania,  o governo e os governadores de Goiás, o governo eclesiástico, a relação 

dos ouvidores, intendentes e provedores da Real Fazenda em toda a Capitania, 

população, Junta e rendimentos da Real Fazenda entre outras informações. Ainda nesta 

edição, publica-se a cópia de uma carta do Corpo do Comércio da cidade da Bahia ao 

Conde de Palma, governador da Província, informando sobre o desejo de fazer uma 

subscrição para se arrecadar fundos necessários para melhorar o Seminário dos Órfãos 

daquela cidade. Lembra os “suplicantes” que, dá quantia conseguida com as subscrições 

será retirada uma parte necessária para as despesas de um Te Deum em acção de graças 

pelo “Sagrado motivo da Coroação”, e que todo o excedente será aplicado a benefício 

dos mesmos órfãos. A seguir publica-se a resposta do Conde onde se obtém a completa 

aprovação. Encontra-se ainda publicado um aviso de 31 de Julho de 1818, do Ministro 

de Estado no Rio de Janeiro, Tomás António de Vila Nova Portugal, no qual informa-se 

que o Rei havia tomado conhecimento do projecto dos negociantes da Bahia “de 

aplicarem em benefício da casa Pia dos Meninos dessa praça, o excedente do dinheiro 

que prestaram por subscrição para os regozijos públicos pela Feliz Aclamação do 

Mesmo Senhor, abatidas as despesas de um Te Deum em Acção de Graças”. No número 

LXXVII de 1819, em sua segunda parte, vê-se a publicação das “Reflexões sobre o 

Melhoramento da Agricultura no Brasil” de autor anónimo. O número LXXIX de 1819 

traz a notícia do “circum-navegador” francês de nome Freicinet que, “para seu uso faz 

potável a água do mar; e corrigiu a posição geográfica da cidade do Rio de Janeiro”. O 

referido Mr. Freicinet, Capitão de Fragata, traz consigo homens de todas as profissões e 

estudos e os mesmo vão recolhendo e remetendo à Paris “os produtos naturais e 

informações de todos os objectos físicos, económicos e políticos, e etc”. Estava o 

pesquisador no Rio de Janeiro desde 6 de Novembro de 1817, onde havia feito a 

correcção na posição geográfica da cidade. Ainda neste número em sua segunda parte, 

publica-se  um artigo sobre os limites do Brasil pelo sul. “Cartas” havia sido redigido 

em Lisboa entre os dias 10, 15 e 20 de Abril de 1777. Publica-se também um Aviso 

emitido no Rio de Janeiro a 10 de Junho de 1809, dirigido aos Governadores e Capitães 

Generais do Estado do Brasil e Domínios Ultramarinos,  para que se informem 
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anualmente sobre o comportamento dos Ministros e Bacharéis empregados em cada 

uma de suas províncias. No Jornal de número LXXXI de 1819, as notícias sobre a 

“Colónia de Suíços no Brasil” continuam a ser publicadas. A nota informa sobre os 

possíveis locais que foram investigados para a implantação da colónia. Vê-se ainda 

nesta edição o Decreto que se estabelece uma “Mesada para o Museu Real do Rio de 

Janeiro”, estipulada em duzentos e quarenta mil réis a ser entregue ao tesoureiro do 

museu, e o decreto que manda aumentar o Jardim da Lagoa Rodrigo de Freitas, assim 

como se cria directores para o mesmo. Ambos os decretos são de 11 de Maio de 1819. 

Ainda nesta edição, tem-se a notícia sobre os Índios Apiacas, habitantes das margens do 

Rio Arino e Jerana. As informações são provenientes de duas viagens da Capitania de 

Mato Grosso para o Estado do Pará e foram escritas em Cuiabá a 10 de Fevereiro de 

1819.  

1820 

Na edição de número LXXXVI publica-se a “Notícia Topográfica da Vila de Santo 

Amaro, e de suas relações com a Bahia de Todos os Santos”. A Vila de Santo Amaro 

fica ao norte da cidade da Bahia, “14 léguas por estimativa em viagem de mar, e 18 

léguas por terra”. Ainda nesta edição volta-se a informar sobre as providências que 

estão a ser tomadas para a chegada dos colonos suíços. Na edição de número LXXXVII 

publica-se o “Roteiro da viagem da cidade do Pará até ás últimas colónias dos domínios 

Portugueses em os Rios Amazonas e Negro. Extenso roteiro com 193 parágrafos com 

variados detalhes sobre os diferentes domínios. Publica-se também o decreto de 17 de 

Setembro de 1819 no qual se procura estabelecer um Hospital na Vila de Macacú para 

os doentes da Colónia de Suíços, assim como a Portaria do Inspector da Colónia que 

estabelece várias revistas que os colnos deverão ser submetidos pelo médico 

responsável. Na edição de número LXXXIX do Jornal encontra-se o Aviso Régio que 

encarrega ao Dr. José Feliciano de Castilho de todo o Serviço de Saúde da Colónia dos 

Suíços. Aviso expedido no Rio de Janeiro a 27 de Setembro de 1819 e assinado por 

Thomáz António Vila Nova de Portugal. 
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Anexo 9 

O Português ou Mercúrio Político, Comercial, e Literário 

 

1814 

Na Introdução do periódico, publicada em 30 de Abril de 1814, o redactor afirma a 

importância que o momento representava para a História, pois o império de Bonaparte 

havia acabado, um império gigantesco, em suas palavras, “o maior, o mais rico, e 

populoso, que tem visto as idades”. Continuava ele sobre o império de Bonaparte: “o 

império acabou porque se mostrou contrário aos direitos dos homens, e à liberdade dos 

povos, que o haviam cimentado (….) desapareceu porque era oposto ao espírito público 

do nosso século, que é hoje (…) fundado no espírito da razão e da natureza”. O redactor 

vem chamar a atenção para o que se desenvolveu entre os diferentes povos que habitam 

o mesmo continente, que possuem os mesmos “costumes gerais e comuns” em 

diferentes épocas. Sendo assim, após passarem estes povos “pela imensa extensão dos 

tempos” e convergirem, dentro de suas características particulares para um mesmo 

costume, vê-se nascer o “espírito público”, que é o “arbitro supremo da moral dos 

povos”. Afirma ainda o redactor que se propõe a escrever, e “não largará a pena da mão 

enquanto não virmos dar-se o remédio aos males da nossa pátria”, sob a protecção de 

um povo livre e que tem adoptado como “fundamento da sua liberdade a da imprensa”. 

Sendo assim conclui ele que se caso for incomodado em seu asilo, onde pretende 

escrever livremente, irá buscar “um novo refúgio”. Enfatiza ainda seu “amor” e 

“lealdade” ao Príncipe Regente, mas não poupará aqueles que tem levado a pátria “à 

ruína e à perdição”. Ainda nesta primeira edição encontra-se um Requerimento do 

Portuguez ao Governo do Brazil . Nele o redactor acusa o cônsul britânico em 

Pernambuco, nascido no Algarve e de nome João Lampriere, e que segundo foi a ele 

informado, fazia decretos em Pernambuco “para serem cumpridos pelos portugueses”. 

Reclama, portanto, a autoridade e a justiça do Capitão General de Pernambuco, pois na 

realidade era um cônsul britânico “concedido pelos tratados aos ingleses para agenciar 

os negócios comerciais e tudo o que for proveito da sua nação” e, “saindo fora de seu 

cargo” passa a fazer leis aos portugueses. Podemos constatar que o redactor passa a 

abordar a questão do comércio da escravatura e assim, reproduz-se o Alvará emitido no 

Rio de Janeiro a 24 de Novembro de 1810. Neste referido alvará o monarca vem regular 

a “arqueação dos navios” empregados nos transporte de negros que de África se 
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destinam ao Brasil. Publica-se ainda os preços correntes dos principais produtos do 

Brasil praticados em Londres no mês de Abril de 1814. Informa o periódico que “várias 

capitanias daqueles estados do Brasil estão definhando visivelmente na parte essencial 

da agricultura e do comércio(…)”. Acusa que na corte um certo comerciante inglês, o 

Senhor Young, “mal conhecido em Lisboa por seus humildes princípios”e que, graças 

ao favor do senhor Maria Targini, se tornara um dos mais respeitáveis negociantes do 

Brasil. Juntamente com o negociante inglês Young, outro de nome Mahony, este por 

sua vez negociante inglês no Maranhão, recebia por meio de provisão régia benefícios e 

facilidades. Acusa o redactor de se favorecerem os estrangeiros. Denuncia ainda que 

este negociantes ingleses estão a se tornarem monopolistas no Maranhão, “que vendo-se 

só, sem concorrentes e competidores dará a lei que se quer ao mercado e assim porá os 

preços que quiser aos géneros”. Portanto, para ele somente em Portugal se vê um 

estrangeiro alcançar crédito e dinheiro, “em grossas somas de um erário empobrecido 

que pede empréstimos à Inglaterra, e faz empréstimos a um vassalo inglês?” Para o 

redactor, esse dinheiro poderia ter sido empregado na agricultura do Brasil e não nas 

mãos de negociantes ingleses que ainda podem, em um futuro incerto, causar prejuízo 

ao erário no Rio de Janeiro, “pela tardança e até falibilidade de pagamento”.  No caso 

específico do inglês Young, o monopólio estava também na navegação e, 

consequentemente nos fretes de mercadorias e géneros. Acusa directamente a Maria 

Targini, que “está dando as cartas em o erário régio”, e também do presidente desta 

repartição. A edição finaliza com os preços dos produtos do Brasil em Londres entre 30 

de Abril até 9 de Junho de 1814. Em sua terceira edição, 10 de Julho de 1814, o 

periódico somente informa sobre os preços correntes dos produtos do Brasil entre 09 de 

Junho até 09 de Julho de 1814 assim como na sua quarta edição, em 10 de Agosto de 

1814, os preços entre os dias 9 de Julho e 9 de Agosto. Em sua quinta edição, 10 de 

Setembro de 1814, o periódico informa que S.A.R “iria ainda se demorar por este 

inverno no Brasil, nem faz conta de lá sair para Portugal, senão pela primavera que 

vem”. Também informa que pelo Times de Londres do dia 7 do corrente mês, se tem a 

notícia de que a nau de guerra Duncam irá ao Rio de Janeiro “trazer de lá a seu bordo o 

P. R. de Portugal e restaurá-lo aos seus domínios da Europa”. Publica-se também os 

preços entre 10 de Agosto e 10 de Setembro de 1814. Em 10 de Novembro de 1814 

publica-se a sétima edição do periódico, a primeira do segundo volume. Nela encontra-

se a Carta Régia que trata do comércio do tabaco na Bahia,  dirigida ao Capitão General 

da Capitania da Bahia, o Conde de Arcos, escrita no Rio de Janeiro aos 21 de Maio de 
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1814. Também nesta edição informa-se as notícias sobre as movimentações no sul do 

Brasil, na região do Prata. Recomenda o redactor que as tropas do Brasil não deveriam 

criar hostilidades com as tropas espanholas pois poderia ser o Brasil de todo arruinado 

pela guerra. O redactor se referia também a um corpo de 10.000 homens que havia 

embarcado em Cádiz, e mesmo que o governo do Brasil não reconheça o de Buenos 

Aires, este deveria ser tratado com “a justiça universal”. Informa sobre os três 

representantes portugueses no Congresso de Viena, o Conde de Palmela, Saldanha da 

Gama e Lobo, “que por esta ordem vieram do Rio nomeados”. Informa também que do 

último paquete que chegara do Rio têm-se a notícia que S.A.R. não estava determinado 

a vir para a Europa. 

1815 

Em sua décima edição, a 10 de Fevereiro de 1815, vê-se o Aviso aos Deputados da Real 

Fazenda em Pernambuco. O periódico informa que tem notícias da abertura da 

alfândega nos dias de feriado “a requerimento dos negociantes ingleses (que os 

portugueses a tudo se calam)”, além dos descaminhos dos direitos e extravios. Os 

preços correntes dos produtos brasileiros em Londres continua a ser informado ao fim 

de cada edição. Em 10 de Julho de 1815, em sua décima quinta edição, o periódico 

publica a “Exposição apresentada ao Congresso pelos Plenipotenciários de Portugal 

sobre a pretensão da Inglaterra à Abolição imediata do Tratado da Escravatura”. Nela 

pode-se observar que o Príncipe Regente se obrigou a adoptar os meios mais eficazes 

para efectuar a gradual abolição do comércio de escravos e a proibir que seus vassalos 

fizessem este comércio em toda a parte da África que não fosse sujeita à coroa 

portuguesa. Publica-se também a “Memória apresentada ao Congresso pelos 

Plenipotenciários de Portugal sobre a reclamação da Vila e território de Olivença”.Em 

10 de Outubro de 1815 o periódico traz a nota sobre “O Despotismo no Brasil”. Nela 

informa-se que volumosos papéis remetidos do Rio Grande do Norte contém amargas 

queixas contra o governador Sebastião Francisco de Mello e Povoas, e seu ajudante, 

António Bernardino Mascarenhas. Em Novembro de 1815 o periódico  informa que “a 

Corte estava em um ócio exemplar”, pois a única medida activa que se projectava 

parecia ser o mandar um pequeno corpo de tropas de observação sobre as fronteiras do 

Rio da Prata.  

1816 

Em 10 de Janeiro de 1816 o periódico publica a sua vigésima primeira edição sem 

maiores detalhes sobre o Brasil. Em 10 de Fevereiro publica-se a vigésima segunda 
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edição e nesta, ao comentar um artigo sobre a obra “Congresso de Viena” de M. de 

Pradt, Bispo de Malines, o redactor faz uma crítica a este autor quando o mesmo se 

refere a Portugal. Para o ele M. de Pradt “ofende muito a justiça, a liberdade, e o senso 

comum (…)”, quando se refere a Portugal. O Bispo de Malines afirma que Portugal tem 

conservado seu território, mas perdera seu soberano. A passagem do Príncipe para o 

Brasil faz com que uma “nova ordem das coisas” tenham surgido e assim interroga-se: 

“Deve a Europa consentir que a alguma das suas partes venham leis da América? Trata-

se de saber, segundo o autor, se a América terá colónias na África! Continuando suas 

reflexões afirma que o Brasil ainda não possui um grande centro de população e 

negócios como Lisboa, mas ao mesmo tempo, Portugal “podia ter necessidade do 

Brasil, mas o Brasil, de certo, não tem de Portugal”. Nestas condições apresentadas, 

profeticamente ele afirma que é impossível, “na posição inversa dos dois países entre si, 

que eles possam subsistir unidos (…)”, e assim o soberano não poderá governar em 

ambos. Se o soberano ficar no Brasil, Portugal recusará a ser uma província, e se o 

soberano retornar à Europa, o Brasil não aceitará perder o governo local, profetizava 

assim o autor o futuro divórcio entre Brasil e Portugal: “(…) são unidos de nome, mas 

em uma posição inversa do que eram (…), os dois países não podem por mais tempo 

manter os seus antigos laços em contraste tão singular…”. Em Março de 1816 publica-

se a Carta de Lei para o Reino do Brasil na qual eleva-se o Brasil à categoria de Reino 

Unido de Portugal, e do Brasil, e Algarves. Em 10 de Abril de 1816 publica-se a 

vigésima quarta edição do periódico onde encontra-se o Ofício de S.A.R. ao ministro 

português em Roma22. Nela pode-se verificar que o monarca manifesta-se surpreso por 

não ter sido informado sobre a possibilidade de se reviver a Companhia de Jesus, extinta 

pela ordenação de 3 de Setembro de 1759. Mediante quaisquer determinações de outra 

coroa, o monarca português se manterá fiel a esta ordenação, informa o ofício assinado 

no Rio de Janeiro a 1 de Abril de 1815, devido “aos crimes dos jesuítas” contra 

Portugal. Na edição de 10 de Novembro de 1816 o periódico publica uma carta de um 

“subscriptor” enviada ao jornal na qual relata-se um episódio de despotismo ocorrido no 

Rio de Janeiro envolvendo o comandante da Guarda Real da Polícia daquela cidade. A 

seguir publica-se também a Nota do encarregado dos negócios de Portugal em Paris, o 

“Cavalheiro Brito”, dirigida ao Duque de Richelieu, Ministro Secretário de Estado dos 

Negócios Estrangeiros. Nele vê-se que o cavalheiro informa que  S.A.R. “houve por 

                                                
22 José Manuel Pinto, Ministro Plenipotenciário na Corte de Roma. 
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bem elevar seus Estados do Brasil à pré-eminência de Reino, e constituir em um só 

corpo político seus Estados da Europa e da América, debaixo do título de Reino Unido 

de Portugal, do Brasil, e dos Algarves. A referida nota foi escrita em Paris a 26 de 

Fevereiro de 1816. A seguir, publica-se a resposta do Duque de Richelieu ao “senhor 

cavaleiro Brito” escrita também em Paris a 29 de Fevereiro de 1816. Ainda nesta edição 

publica-se a nota do enviado de Portugal em Londres, Cypriano Ribeiro Freire, à Lord 

Castlereagh, Ministro dos Negócios Estrangeiros A referida nota escrita em Londres a 

16 de Fevereiro de 1816 também vem comunicar  a elevação do Brasil ao Reino Unido 

de Portugal e Algarves. A resposta de Castlereagh de 20 de Fevereiro de 1816 é 

publicada a seguir. Vê-se também nesta edição o agradecimento do Capitão General de 

Pernambuco, do senado da câmara da Bahia, da câmara da cidade de São Paulo e da 

câmara da cidade de Mariana, todos em agradecimento à elevação do Brasil à condição 

de Reino Unido. Na edição de Dezembro de 1816 publica-se o Decreto para a formação 

de um Sistema Comercial do Reino Unido. Nele o monarca designa para coordenar tal 

projecto o Marquês de Aguiar, do Conselho de Estado e Ministro Assistente ao 

Despacho do Gabinete, e o Conde da Barca, também do Conselho de Estado e Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos. O Decreto 

foi redigido no Rio de Janeiro a 2 de Junho de 1816. Publica-se também o 

“Regulamento de Ordenanças para o Reino de Portugal publicado por Ordem de Sua 

Alteza Real”, no qual o monarca estabelece um sistema de recrutamento proporcional à 

população. Escrito no Palácio do Rio de Janeiro a vinte e um de Fevereiro de 1816. 

1817 

Em Junho de 1817 informa-se sobre um monumento “elevado” no Rio de Janeiro em 

Memória da chegada de El Rey a aquela cidade. Ao mesmo tempo se tem a notícia que 

o Marquez de Angeja tinha se deslocado à Lisboa para providenciar mais tropas para 

seguirem para o Brasil. Segundo o periódico, para se “aquietar o descontentamento dos 

soldados e do povo de Lisboa”, que não se encontram contente com tais actos, visto que 

deixam a cidade desprotegida e Portugal despovoado, “tem os governadores 

manhosamente feito circular que a tropa vai por poucos meses e brevemente voltará à 

Portugal; e que o rei em breve se espera em Lisboa, largando o Brasil de todo”. Para o 

redactor “estes contos podem adormecer as crianças, mas não enganar homens feitos”. 

Mais uma vez, profeticamente, o redactor afirma que o soberano não poderá sair do 

Brasil e a corte está ali estabelecida para sempre, pois se “largar” o Brasil, com o 

sistema de governo estabelecido “que já não pode mudar”, estaria o Brasil perdido em 



 127 

pouco tempo e assim, “se faz necessário que ela esteja presente abraçando o país para 

que não lhe escape”. Nesta edição, também pode-se observar a portaria do governo de 

Portugal proibindo os periódicos Correio Brazilienze e o Portuguez. Tal como o 

Correio, o Portuguez tinha também proibida a entrada e publicação no Reino, não 

podendo ser vendido e impresso, assim como as cópias deveriam ser entregues à Mesa 

de Desembargo do Paço. Em Julho de 1817 publica-se a Carta Régia ao Governador da 

Capitania do Espírito Santo, Francisco Alberto Rubim, A missiva trata das ligações 

entre esta capitania e a de Minas Gerais e foi escrita no Rio de Janeiro em 4 de 

Dezembro de 1816. Publica-se a seguir outra carta régia destinada ao governador da 

capitania de Minas Gerais, D. Manuel de Portugal e Castro, escrita na mesma data e 

relacionada ao mesmo assunto. Comenta-se ainda nesta edição sobre a morte do Conde 

da Barca. Em Agosto de 1817 vê-se uma cópia de um “Requerimento que os 

negociantes da Bahia dirigem ao Real Trono”, assinadas pelos deputados que se 

intitulam procuradores dos habitantes da cidade. Neles o negociantes solicitam a 

aprovação de uma “oferta que os habitantes da Bahia resolveram fazer ao Exmo. Conde 

de Arcos”. Pedem a aprovação de uma “instituição de um vínculo a benefício” para o 

Conde e seus descendentes, no valor de cem contos de réis em acções do Banco do 

Brasil. A referida soma seria acumulada ao fundo que a cidade da Bahia possui neste 

banco. Em Setembro de 1817 o periódico reproduz um artigo do Times de 20 de 

Novembro de 1817 onde vê-se a carta régia e circular que visa proteger as manufacturas 

e estimular o comércio. O monarca incentiva o consumo das manufacturas produzidas 

no Reino, tanto no exército quanto na marinha. Foi redigida em 15 de Setembro de 

1817. A seguir publica-se mais uma denúncia de abuso de poder, desta vez no 

Maranhão. Em Outubro de 1817 continua-se a publicação sobre os abusos no 

Maranhão. Em Novembro de 1817 as críticas ao governo português no Brasil 

abordavam vários assuntos; desde as despesas do casamento de D. Pedro, incluindo as 

despesas de viagem da princesa de Áustria, ao recorrente Tratado de Comércio de 1810. 

Em Dezembro de 1817 o periódico reproduz s Convenção adicional ao Tratado de 22 de 

Janeiro de 1815 entre o Rei da Grã-Bretanha e o de Portugal que visava impedir o 

comércio ilícito de escravos por parte de seus respectivos vassalos, aderindo aos 

princípios da Convenção de Viena de 8 de Fevereiro de 1815.  

1818 

Nesta edição vemos uma tentativa do governo português para reactivar o comércio de 

ouro nas Minas Gerais. Deste modo o periódico reproduz a “Carta Régia para se 
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formarem na Capitania de Minas Gerais Sociedades destinadas a promover as Lavras 

das Minas de Ouro”, assim como os estatutos a que se refere esta carta de 12 de Agosto 

de 1817. Na edição seguinte de número quarenta e seis, vê-se o Decreto de 10 de  que se 

dá uma aplicação civil ao seminário eclesiástico de São Joaquim, no Rio de Janeiro. 

Informa-se também sobre as tropas portuguesas no Prata visto que há doze meses as 

forças portuguesas compostas de 4 ou 5.000 homens entraram em Monte Vídeo “e 

desde lá estão encurraladas”. Informa-se também sobre a proibição de possíveis 

Sociedades Secretas, por meio do Decreto de 20 de Março. Todas as informações são 

provenientes de correspondências. O redactor lamenta profundamente a morte do Conde 

da barca, o qual trouxe consideráveis melhoramentos ao Brasil, como por exemplo a 

implantação de engenhos a vapor “afim de mostrar a maneira de remediar nos trabalhos 

a falta de braços”, e também, após a sua morte, o cargo que ocupava a anos na frente 

dos negócios do Estado, havia sido dividido em quatro repartições em que se confiaram 

quatro ministros. Ao mesmo Conde da Barca, se responsabiliza a guerra que o governo 

português mantém contra os “independentes do Rio Grande”, uma guerra “dispendiosa”. 

Resulta desta guerra a fome. Sede e toda a casta de provações que passam os 

portugueses em Monte Vídeo, de maneira que os habitantes da corte são obrigados 

abastecê-los com provisões. Por fim, acusa o governo de guardar um profundo segredo 

quanto as notícias “dos patriotas do sul da América”, e as informações recebidas são das 

gazetas inglesas. Ainda nesta edição informa-se sobre a notícia da Gazeta do Rio de 

Janeiro que dá conta da inauguração, com a presença de S.A.R., de um chafariz no 

Campo de Santana do Rio de Janeiro abastecido com a água do Rio Maracanã. Ao 

finalizar a redacção desta edição do periódico, o redactor faz uma análise sobre as 

notícias do Brasil e acusa directamente ao governo português de ser “um governo 

banana” por não promover “as artes das indústrias”, a indústria nacional. Ressalta ainda 

que não se poderia governar segundo o antigo sistema colonial, e sendo assim, ao abrir 

completamente ao comércio internacional “as portas do Brasil a toda a industria da 

Europa”, veio impedir o desenvolvimento da nacional “que no berço estava”. Para o 

redactor do periódico, enquanto durar o Tratado de Comércio, “que eles nos arrancaram, 

enquanto durar nossa fraqueza política, nosso governo bastardo”, não haverá como sair 

da actual situação.  O redactor do periódico também faz acusações ao Intendente Geral 

de Polícia da cidade do Rio de Janeiro, que recebe de todas as capitanias “uma soma 

enorme” na qual por lei deveria iluminar as ruas da capital, mas se limita a luminar a 

Rua do Ouvidor “ por onde passa a Família Real” . Para ele a “peste e corrupção está na 
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Guarda que o nome tem da Policia”, e acusa os soldados de latrocínio, “roubando 

dinheiro ao povo”. A referida missiva, informa o periódico, foi “reconhecida por 

tabelião em pública forma” e vem datada de 20 de Julho de 1818. Observa-se 

claramente nesta edição a mudança de tom do redactor ao se referir ao governo 

português no Rio de Janeiro, neste caso aumenta-se o grau das acusações, sendo elas 

mais incisivas, directas, assim como a referência ao próprio monarca e a transferência 

da família Real para o Brasil. Em um artigo sobre a Bahia, o redactor faz comentários 

sobre a cidade, a capitania, os habitantes. “os baianos são industriosos, activos, 

comerciantes, temperados e frugais, muito mais do que os da maior parte do Brasil”. 

Esta comparação remete a outros habitantes do Brasil, os da cidade do Rio de Janeiro, 

“enfatuados com as insígnias de loucura vaidosa, bonecas da corte, hábitos, comendas, 

penduricalhos”. Todavia, continua o redactor, não duvidaria que os baianos poderiam 

ser outros se “tivessem a infelicidade de aí estar assentada a corte, como ao princípio 

(…), o príncipe fugitivo o requereram, quando ele primeiro tomou terra na Bahia”. As 

referências ao príncipe, agora chamado de fugitivo, são pela vez apresentadas de uma 

forma sarcástica, assim como deixa-se subtendido que a presença da corte conduzira a 

um comportamento nos habitantes um tanto soberbo e vaidoso. Para ele a Bahia foi a 

terra do Brasil que mais sofrera com os despotismo do governo e “a essa capitania 

coube sempre o maior numero de Ministros de Justiça ignorantes e ladrões”. O 

periódico reproduzindo outra missiva, agora da Capitania de Pernambuco e escrita a 1 

de Agosto de 1818 por um miliciano enviado a esta capitania informando sobre os 

despotismos praticados. O mesmo se auto intitula Violentados Vassalos fardados por 

ordem d’El Rey. As notícias a seguir sobre o Maranhão também não se poupam críticas. 

Por culpa do Capitão General Paulo Jozé da Gama, o redactor afirma que nunca se viu 

esta capitania em tão miserável estado, onde a “fome é excessiva”. 

1819 

Na edição de número cinquenta do nono volume, publica-se uma correspondência 

chegada ao periódico do Rio de Janeiro e escrita a 17 de Novembro de 1817. Nela pode-

se verificar a denúncia de um processo envolvendo negociantes, o banco do Brasil e o 

governo na pessoa de Vila Nova Portugal. Ao mesmo tempo tem esperanças o redactor 

da missiva, de que alguma reforma possa ser feita que possa evitar a bancarrota do 

banco do Brasil. Na sequência informa-se sobre a medida tomada pelo governo de 

proibir a saída de moedas da cidade do Rio de Janeiro que, na opinião do redactor, 

pouco bem irá fazer ao banco. Acusa não somente ao Ministro Vila Nova, mas ao 
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governo português de causar uma estagnação e confusão geral “arrastado com o 

despotismo dos ministros (…), abuso de propriedade particular e credito publico, além 

de absoluta improvidência do governo”. A crítica que se segue refere-se ao movimento 

das tropas portuguesas no Prata. O redactor acredita que a decisão do monarca não foi a 

mais acertada e poderia ele ter aproveitado “a boa disposição dos espanhóis brasileiros” 

e realizar uma união “que eles tão vivamente solicitaram”, o que “até a sua obrigação de 

rei lhe recomendava assim fazer”. Desta forma poderia o monarca barrar os princípios 

republicanos e anárquicos que são as bases do governo de Montevídeo. Na edição de 

número cinquenta e três do volume IX, publica-se o Decreto que revalida os actos feitos 

por Ajudantes de tabeliães no Brasil e segue-se com o “Memorial à Majestade o Rei D. 

João VI”, desta vez fazendo-se uma longa reflexão sobre a história de Portugal. Na 

edição de número cinquenta e sete publica-se o decreto de perdão a certos crimes por 

ocasião do nascimento da Princesa da Beira e a Resolução pelo Conselho da Fazenda no 

Rio de Janeiro, interpretando o artigo 4º da Convenção de Londres, sobre alguns artigos 

do Tratado de Comércio de 1810. Também encontra-se publicado os decretos que 

estabelecem dois mercados por mês e uma feira anual a favor da colónia de suíços em 

Nova Friburgo, no distrito de Cantagalo, próximo ao Rio de Janeiro. A seguir o redactor 

dedica-se a um artigo de “mais de espaço” para a questão do Banco do Rio de Janeiro. 

Como em números anteriores o redactor tem alertado a seus leitores sobre os abusos e 

desperdícios que se vê na administração desta instituição, “e também por os erros 

capitais e loucuras do governo, que nela mete a mão”. Para o redactor a melhor 

administração de um banco seria a que melhor desempenhar os fins da instituição, 

promovendo o mais rápido giro de capitais, por onde se alcance o maior estímulo à 

produção: “lisura, publicidade, expedição, são as três qualidades essenciais a uma boa 

administração”. Enfatiza que é necessário manter a confiança no banco e, 

consequentemente, a segurança de seus clientes. Ressalta também que a emissão 

excessiva de papel do banco, o que deveria ser limitado, é uma das causas da perda de 

confiança na instituição. Tal facto pode ser interpretado tanto como uma má 

administração, como uma má fé de dos administradores. Um banco nunca pode ser 

seguro e guardar seu crédito em governo despótico, “onde os bens dos particulares são 

usufruto deles, enquanto o Príncipe o consente(…) com pretexto das necessidades do 

Estado e salvação da pátria”. Em outro momento de seu artigo o redactor se refere ao 

roubo do dinheiro dos vassalos e assim afirma: “O déspota pode, se lhe apraz, roubar 

seus vassalos de quanto possuem, (…) aí é a seara e colheita dos tiranos, aí não lhe pode 



 131 

os tesouros dos vassalos escapar”. Afirma o redactor que onde houver dinheiro os 

déspotas lançam mão para “edificar palácios, empreender guerras ou ruinosos projectos 

de colónias e para todos outros quaisquer desperdícios em que capricham os reis 

absolutos e os meninos mal criados com mimo”. Na edição de número cinquenta e oito 

do vol. X, volta o redactor a fazer suas reflexões sobre o Banco do Brasil e apresenta a 

seus leitores a história dos bancos nacionais em França, Inglaterra, Estados Unidos, 

Alemanha e Holanda, para que depois se possa “cantar as glórias, ou o requiem de 

profundis ao nosso banco carioca”. Afirma o redactor que o governo inglês “manda 

monitorias” ao Brasil para aconselhar ao governo sobre um novo rumo a tomar e “veja o 

precipício em que se vai afundir, (…) e que mude de sistema”. Na opinião do redactor 

seria aconselhado ainda que, além de mudar de sistema seja posto em ordem os 

negócios e que dê a Portugal um sistema liberal. Para ele, caso isso não venha a ser 

seguido, poderá Portugal se unir à Espanha que já havia aceito uma constituição. 

Reproduzindo informações recebidas de uma carta do Rio de Janeiro, se refere ao Rei 

como sendo “uma sombra de seus ministros” e que o mesmo não “se sente com pulso 

para acabar com os nossos males e cortar o nó gordio das desordens em que nos vemos 

enleados”. Alerta ao Rei que os portugueses não se contentarão com menos liberdade do 

que tiveram os espanhóis, ao se presumir que o governo português no Brasil enviaria à 

Portugal “umas cortes sem liberdade de imprensa, com sessões ocultas, só com voto 

deliberativo, e sem nenhum poder ou autoridade”. Do Brasil se reproduz nesta edição as 

notícias do Maranhão; onde o povo se encontra muito feliz com o novo governador, do 

Pará se recebeu uma “papelada cheia de horrores e atrocidades do governador, o Conde 

de Vila Flor”, do Rio de Janeiro nos informam que o governo poderá “largar a conquista 

de Monte Vídeo” e que o povo está “cada vez mais pobre e atropelado”, pois o roubo e 

as prevaricações dos ministros e oficiais do Estado têm reduzido o sistema à corrupção. 

Enfatiza ainda a necessidade de se mudar a administração do banco no Rio de Janeiro, 

visto que Targini é o único administrador . 

 

 


