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PUBLlCA-SE A'S TERÇAS, E SEXTAS FEIRAS.

interesse particular, são pagas-Folha avulsa, 40 réis-Almancios, 90 réis por linha-Correspondcncia

TERÇA-FEIRA 31 DE DEZENIBRÍD-DE 1861

Do governo civil do districto, forthn- tempo um crime ordinario, um ultrage

nos communicadas as seguintes partes tclc- á. nação, c um danmo aos principios consti-

graphicas:

LISBOA 28 AS 2 HORAS E 48 MINU-

'l'Ob' DA TARDE.

Suas ¡imgvstadcs eli-ei o sr. D. Luiz e l

el-rei o sr. D. Formando, pas<am sem novi-

dade cm sua importante saude.

Sua altezn o sr. D. Augusto progride

nas suas melhoras. 9' ›

Ha completo socego publico na capital.

LISBOA 29 A'S ll HORAS~E4Õ MINU-

TOS DA MANHA.

Suas magestades el-rci o sr. D. Luiz e

el-rci o sr. D. Fernando gosam de perfeita

saude.

Reina a mais completa tranquilidade.

M

AVEiRo'

O sr. infante D. João expirou na nou-

tc do dia 27. Os boletins do paço fa-

ziam esperar este triste acontecimento. In-

tcrprctamos o sentimento do paiz, recolhen-

do-nos com cllc ás mais scrias cogitações, e

curvando a cabeça submissa, mas iortc,_'jaos

dtcretos da Providencia.

+-

A dôr pública transformou-se. Já não ha

no povo inteijciçõcs nem lagrimas para la-

mentar as mortes dos Principes.

Se tão repetidos golpes não partem de

um concêrto politico, dao de si resultados,

que podem influir sobre todos os elementos,

que constituem actualmente a nação portu-

gueza. A dynastia, a fórum do governo, e a

propria reforma social, como foi _feita pela

 

.restauração, tudo esta mais descoberto aos

tiros das parcialidades rctrogradas, c menos

guardado contra os azarcs da politica curo-

pêa.

Estes pensamentos, estes cuidados ab-

sorvem hoje o animo público. O aspecto do

povo já. não é o que foi. As primeiras mor-

tes sobresaltaram e angustiaram. A morte

do_Ini'ante I). João coincidiu com a grande

evolução da scnsibilidadc nacional, c cem-

pletou-a. Terror e cholcra sito actualmen-

te os aii'cctos predominantes em todo o paiz.

Pode dellcs nascer a coragem, a resolução

e o vigor; e podem nascer tambem o des-

espero e a violencia, c depois o desulcnto e

a apathia. p '

A crise politica é grande, mas a crise

moral ainda é maior. Fallamos dc crise mo»

ral para quem intende, que o povo sente e

pensa, e que quem governa deve observar

attentamentc as phases porque passam estas

faculdades populares para apropriar a es-

sas mesmas phases as ídêas, os modos, e as

decisões governativas.

Contra a morte não podemos nada; o

cremos que se fez para a debcllar, quanto ca-

bia no poder da sciencia, e nos cuidados do-

mesticos. '

Para manter a ordem pública tambem

se fez quanto bastava. Nos acontecimentos

de Lisboa .ha factos de diversa ordem. O

povo sob a pressão de justiñcadas apprehen-

sãos, e pungido de dores acerbas, procurou

exprimir os seus sentimentos, e entender-se

directamente com a corôa. Ha quem diga

ue a etiqueta certeza, guardada com os

lirincipes enfermos, prejudicou o melhor tra-

tamento d'elles. Não se pode extranhar

que no meio de tamanha crise , e na

efl'usão de tamanha dôr fosse desattendida

um pouco a. etiqueta legal. As reuniões, os

grupos, e as representações eram naturaes

em tal conjunctura, e são até um symptoms

de vida nacional, que a nenhum homem

de juizo devem causar horror.

_ Mas nessas reuniões e nesses grupos

houve crimes e miserias.

Para os crimes todo 0 rigor das leis.

As pancadas e os ferimentos devem ser pu-

nidos sem miscricordia. Foram ao mesmo

tueionaes. Dcsauctorisaram os ajuntamcntos

populares, accrescentando mais um argumen-

to contra a sua innocencia, c armando o po-

der de razões para os prescrever.

O castigo dos ataques pessoacs, commct-

tidos em Lisboa, deve ser pedido principal-

mente pelo partido popular. A elle interes-

*sa mais do que a nenhum outro, que tal cas-

tigo seja exemplar.

Para' as miserias politicas não ha infe-

lizmente nem leis, nem tribunaes. Da'. von-

tade de pedii' para cllas o restabelecimento

das penas infamantes. A opinião e o unico

juiz destas abominavcis fraquezas, e ella cn-

tre nós, desgraçadamente, é pouco severa

nos seus juízos, e está. desprovida de meios

executivos. Assim mesmo nesta occasião ti-

rará a força da dôr pública, para pôr o fcrretc

do desprezo e da ignominia sobre quem quer

que de per si, ou por conta alheia viesse cn-

xovalhar o luto publico para satisfazer a

ambições desatinadas, c, em tal conjunctura.,

parvoas e imbecis.

Estamos n'uma crise, mas não é des-

tas crises de salão, dc corredor de S. Bento,

dc caprichos politicos, e de concertos par-

ciaes. E uma crise real e verdadeira, crise

presente e crise futura, crise de opinião c

crise de governação pública.

Olhem que não é só crise ministerial,

ncm basta para lhe pôr encontro os mesmos

dotes que habilitam para segredar ninharias,

c dividir pastas.

As perdas que sofi'remos são irrepara-

veis. Tanto maiores ellas foram, tanto mais

grave é a responsabilidade dos homens pu-

blicos. O rei morreu com coragem, abra

çado com o seu dever, c com o seu povo. O

povo correspondeu a estes extremos, e, ape

sar dos ultimos excessos de Lisboa, tem

dado bom documento de si.

Mas não sabemos que farão os homens

publicos. A, proporção que o sentimento po-

pular se alarga, o delles rctrahe-se. Isolan-

do-sc pouco a pouco de todo o movimen-

to, c inspiração social acham-se a sós

eomsigo mesmos, e acostumados) a esta so-

lidão, chegam a reputal-a dominio, influen-

cia, e magcstade.

Esta é pela maior parte o caracter dos

nossos homens publicos, e os partidos a-

ctuaes participam destes defeitos. Por isso

o paiz tem de resistir :is calamidades que

complicarão tao sériamente a sua situação, e

á incapacidade dos homens que o deviam

guiar nas nmltiplicadas batalhas que elle

tem dc pelejar com as immensas dificuldades,

que o enframiccimento da dynastia accumu-

lou ás muitas que já. retal-davam a nossa

constituição como povo deste seculo e desta

civilisação.

-_--.----

As sessões legislativas estão por ora

destituidas de interesse. A repercução dos

aconteciinentos da capital no parlamento,foi

pouco duradoura: _apenas sc manifestou no

debate do dia 26. Deste debate resultou um

acto de adhesão da camara ao governo,c este

acto,nas eircumstancias e termos em que foi

dado, é destituído de toda a importancia. Em

casos menos graves as treguas parlamenta-

res são d'cstylo constitucional. A luta, tica

reservada para mais tarde, e esperamos que

ella seja digna do paiz e da melindrosa si-

tuação em que nos achamOS.

_+-

Na nossa correspondencia de Lisboa

do ultimo numero, foram publicados nomes

de alguns cidadãos, que iiguraram nas reu-

niões populares. Como essas reuniões se tor-

naram objecto de procedimentos judiciaes,

cumpre-nos declarar que a. nossa folha não

testemunha a publicação que fez, sentindo

não ter ordenado a supprcssão da. parto da

correspondencia, que por qualquer modo po-

desse prejudicar ou mesmo desfavorcccr

quem quer que fosse.

 

*Í 'OTICIAS BA CAPITAL

As occorrcncias de Lisboa dos dias 25

e 26 vem contadas com bastantes promeno-

res no Jornal do Conmwrcio.

Todos os jornacs rcproduziram a nar-

rativa daqucllc jornal,considcrando-a não só

circumstanciada, mas exactissima.

A' hora em que escrevemos não temos

por nenhum couducto notícias mais particu

larisadas do que as do Jornal do Commercio.

Por isto limitamoênos por agora a transcre-

vel-as, fazendo-as seguir mais tarde do que

adiantar o proximo correio.

O que se lê no Jornal do Commercio é

o seguinte:

«Os boatos de que no paço _dos nossos

reis se commettcu um crime horrivel, e nau-

dito na historia de todos os povos, teem to~

made corpo desde hontcm, a ponto de que

as suspeitas da existencia do crime assaltam

o espirito da maioria dos cidadãos. Este fa-

cto é inquestionavel, e já. se não póde occul-

tar, e o proprio governo cedeu a impressão

geral, promulgando a portaria que nós nes-

te supplemento publicamos.

Hontem de manhã diziasse'que na reu-

nião da Associação Patriotica, que fôra an'

nunciada, sc proporia um mecting, hoje no

Terreiro do Paço, e que se pedisse :t cama-

ra. municipal que a frente do povo fosse ao

paço de Belem requerer a cl-rci a demissão

do ministerio c dc todos Os empregados da.

casa real, e ao mesmo tempo que cl-rei trans-

ferisse a sua residencia para o palacio da

Bemposta, onde o povo guardaria a sua real

pessoa.

A Associação Patriotich reuniu-se effe-

ctivameute hontcm :i noite, c o resultado

das suas deliberações, traduziu-sc nos factos

hoje occorridos e que passamos a relatar.

Ás 10 horas da manhií reuniu-se muito

povo na praça do Commercio. Sabia-se que

uma deputação da Associação Patriotica ha-

via de ir á camara municipal pedir a imine-

diata saida dc cl-rei do paço das Necessida-

des, e o povo esperava silenciosamente e

formado em grupos defronte dos pagos do

concelho o resultado d'essa petição.

Mais tarde, segundo parece, a deputa-

çiio da Associação Patriotica pediu aos trcz

vereadores 'que se haviam apresentado na'

camara, a demissão do ministerio e a do

varios ou do todos os empregados do paço.

O povo, nesta occasii'io, havia já. inva-

dido os paços do concelho, fazia ali tumul~

tuariamentc toda a sorte d'exigcncias

Durante a tempestuosa sessão, soube-sc

que o sr. ministro do reino entrara na se-

cretaria. Muito povo correu entao para ali

dando gritos, e aglomerou-se á porta.

Pouco depois, tendo o sr. presidente da

camara municipal conseguido estabelecer al-

guma ordem na sessão, resolveu-se que os

trez vereadores seguidos pelo povo fessem

immediatamente ao paço pedir a el-rei que

mudasse a sua residencia. para outro palacio.

Redigiu-sc uma mensagem neste sentido, c

os trez vereadores, seguidos por umas mil

pessoas, dirigiram-sc ao paço das Necessi-

dades.

A saída dos vereadores dos pagos do

concelho foi ditiicil, porque a multidão atu-

lhava as escadas, a arcada, e entrada da

rua do Arsenal, fazendo grande algazarra.

0 povo que acompanhou os vereadores,

marchou para o paço apressadamcntc, mas

cm boa ordem e sem gritar. Pelo caminho

rcuniu-se-lhe muita gente, e quando sc es-

palhou no largo das Necessidades orçava

talvez por duas a trez mil pessoas.

'A guarda. do paço, vendo chegar a

multidão, pegou em armas c formou rapida-

mente. Conhecidas que foram as intenções

que moviam o povo, recolheu-se a guarda

ao perystillo, conservando-sc sempre em ar-

mas.
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Os vereadores entraram immediatamen-

tc no palacio, c foram logo recebidos por

el-rei, que lhes declarou haver já. resolvi-

do sair das Necessidades para o paço do Ca-

xnas. g

Pouco depois, el-rci o senhor D. Luiz

e cl-rei o senhor I). Fernando, acompanha-

dos pelo ministro da guerra, apparecernm

na janclla principal do palacio.

Um clamor immenso, estrondoso, um

viva como poucas vezes se ouve dar, acolheu

as augustas personagens,que se descubriram

e mostraram desejos de~ fallar ao povo. Foi

isso impossivel por alguns minutos. El-rei 0

senhor D. Luiz, extremamente commovido,

não pôde conservarcse á janelln., e retirou~se

saudando a multidão.

Restabelecido o socego, el-rei o senhor

D. Fernando, com voz firme e muita sereni-

dade, fallou ao povo. Declarou S. M. , que

tanto elle como cl-rei o senhor D. Luiz, es-

tavam de perfeita saude, e que haviam re-

solvido abandonar o paço das Necessidades,

que ficavam, portanto, satisfeitos, e até já.

provenidos os desejos da população, que, ti-

nalmente, agradeciam com o maior reconhe-

cimento tantas e tão exuberantes provas da

profunda dedicação dos habitantes do Lisboa

á. familia real.

Logo que clvrei acabou de fallar e com

uma ultima cortezia se despediu do povo,

novas e prolongadas acclamações o sauda-

ram. Ouviram-ae, e ao mesmo tempo quasi,

os gritos de -morram os traidores, abaixo

os cobardes, o morte aos envenenadores. -

Estes gritos porém, foram abafados por um

grande clamor que exigiu o silencio.

Os vereadores, logo que sairam do pa-

ço, regressaram á. praça do Commercio, onde

uma grande multidão esperava «resultado

da mensagem.

A' tarde, depois das 4 horas, correu

outravcz muita gente para a praça do Com-

mercio. Estavam reunidos na secretaria da

fazenda os srs. ministros desta repartição, o

do reino e o da justiça. O povo, sabendoo,

começou a gritar -- morram os traidores!

Viva a familia real! Viva a liberdadel c a-

inda outros que devemos omittir.

Augmentando a todos os momentos a

multidão o cxarcebando-se cada vez mais a

vozeria, sairam do quartel do Carmo cem

bayonetas da municipal, e cincocnta caval:

lOs commandados pelo sr. brigadeiro Bravo.

A tropa formou na praça pacificamente, mas

o clamor não cessou.

Suppondo-se que a sua. presença concor-

ria para alarmar mais a. população, o sr.

brigadeiro bravo conduziu-a para o largo

do Pelourinho onde a conservou debaixo de

fórma:

Augmentando sempre a vozcria o ten-

do sido invadidas a escadas e algumas sa-

las da secretaria de fazenda, a tropa voltou

outra vez para a praça. Ahi, segundo ouvi-

mos, escorvou e carregou as armas, sem

que, todavia obrigasse o povo a dispersar-sc.

O sr. brigadeiro Bravo, com a maior

moderação possivel, procurou socegar a mul-

tidão c restabelecer a ordem.

s 7 horas, vendo todos os seus esfera'

ços esgotados, e exigindo o'povo que a. mu'-

nicipal o acompanhasso, fezdhc avontado '

mandando marchar a cavallaria para. as No-

cessidades.

Quando a multidão e a cavallaria da

guarda chegaram ao lprgo do Paço, encon-

traram a 6.“ companhia formada em linha e

interceptando o transito. A cavallaria reu-

niu-se a essa linha. Vendo o povo que não

o deixavam passar, gritou muito e dirigiu-

se para Belem, dizendo que ia convidar o

regimento de lanccirosavingar oseu coronel.

Não conseguindo passar tambem pela

estrada de Belem, porque estava já. cortada

pela tropa, dividiuse em grupos eespalhou-

sc pela cidade, perseguindo as pessoas que

não lhe mereciam sympathia e que suppõe

criminosas de lesa-magcstade.

 



  

Alem do povo que se reuniu na praça

do Commercio juntou-se tambem muito. gen-

te no Rocio, nas proximidades do paço, e

em todo o caminho que ali vae dar.

Parte desta gente, encontrando o sr.

conde da Ponte, que sabia do paço, maltra-

tou-o cruelmente, dando-lhe' muita pancada .

e fazendo-lhe cinco feridas na cabeça e uma

contusão nas costas. Quando a municipal

accudiu e' fez em redor delle em muro de

bayonctas, já. foi tarde. Todavia evitou que

o acabasse.in de matar e rcconduzioo ao pa-

ço, onde se acha em tratamento.

O senhor conde da Ponte sahia do pa-

ço para acudir a sua casa, por lhe dizerem

que o povo insultava alia sua familia.

Outro grupo que passou pelo largo do'

Calhariz apcdrejou ovpalacio do sr. marquez

de Vallada. Uma. pedra feriu o guarda por-

tão na cabeça.

- Alguns magoies dirigirem-se as casas

dos srs. Conde de Thomar e marqucz dc

Loulé c apedrrjaram-lhe as iancllas.

Algumas pessoas dirigirem-se a igreja

de S. Nicolau e começaram a tocar a reba-

te. A municipal accudiu ali eos toques ecs-

sarnm. Diversos grupos arrombar-am as ca-

sas das bombas c armarmn-so com os macha-

dOs que se empregam no serviço dos incen-

dios.

Um grupo que encontrou os trens dos

srs. ministros da guerra, e obras publicas,

obrigou-os a parar. Reconhecendo porem o

illustrc veterano da liberdade e o sr. Thiago

Horta, deu-lhes imincdiatamentc a liberda-

de.

A, ultima lsora.

Lisboa esta trapquilla. Todos os gru-

pos se dissolveram sem a intervenção arma-

da. da força publica. Fortes piquetcs da mu-

nicipal de ini'antcria c 'availaria ez'vtacionam

em diil'erentes pontos da cidade.

Toda a tropa do linha se conserva em

armas nos quartcis. ;Só uma pequena força

está, .empregada na estrada de Belem para

cortar-a passagem de qualquer grupo.

,Quarenta cavallos da municipal acom-

panham o sr. brigadeiro Bravo e percorrem

as ruas. -

Diz-se que o ministerio está, reunido no

quartel dos marinheiros militares com o sr.

conde de Santa Maria.

«A uma hora da noite de hontem, co-

mo dissemos no supplemcnto que publica-

mos, a cidade esta 'a t'anquilla. Todos os

grupos se dissolv'cratu sem o auxilio violen-

to da força armada. Alguns magotcs, que

não queriam dispersar, vendo avançar a tro-

pa e tomar posições, dissolveram-se semvrea-

gir contra ella.

cHojc, porem, as dez horas da manbñ,

toda a cavnllaria da guarnição, excepto dois

esquadrões do regimento n._" 2 de lancciros,

formou na Praga do Commercio debaixo do

culminando do sr. Jose Cesar de Vasconcel-

los, coronel do 4.

«Toda a população estava tranquilla;

mas, como prevenção, a cavallaria destacou

fortes piquetcs, que foram empregados em

/ patrulhas, c um esquadrão de (30 cavallos

para o palacio das Côrtes. As patrulhas es-

palharam-se pela cidade, e até ás trez horas

da. tarde nenhum alvoroto requereu a sua

intervenção. ' -

«Das duas para as trez horas da. tarde,

.quatro esquadrões começaram a fazer excr-

eicio na praça. Reuniu-se então ali uma gran-

de multidão, que se conservou silenciosa, ob-

servando as evoluções da tropa.

Augmentando a multidão, deu-se ordem

a. um piquete para fazer evacuer aipraça.

Muita gente obedeceu promptamento, mas

um grande numero de individuos começou a

murmurar, retirando diante dos cavallos, mas

sem deixar a praça.

«Segundo parece, tendo a cavallaria,

mudado de cadcncia, passando do passo ao

trote sobre a multidão, levantou-se um cla-

mor Contra a ordem de fazer cvacuar a pra-

ça. Alguns imprudcntcs, segundo ouvimos,

apostropharam os soldados, que responderam

immcdiatamente passando do trote ao ga-

lope. -

«Em pouco tempo a praça ficou limpa,

e a multidão espalhada pelas ruas da baixa.

~ ;Voltando porem o piquctc a reunir-se

ao seu esquadrão, a. multidão começou outra

vez a apparceer na praça. Obrigada a reti-

rar novamente, houve então _uma grande bal-

hurdia e ouviranrse alguns morros. Segun-

do tambem nos dizem, algumas pedras fo-

ram arroiadas sobre a tropa. Trez piquetes

carregaram então sobre o povo: um pela rua

do Oiro, e o ultimo pela rua Augusta. Nas

embocaduras de todos as trez ruas ferveu

grossa pancadaria. Algumas senhoras que

iam passando, eahiram e foram pisad-as, dois

ou trez soldados eahiram tambem por se te-

rem cspantado os cavallos, e diversos indivi-

- duos foram feridos. Na arcada da camara

municipal foi grande a confusão e aidcsor-

dem, mas meia. hora. depois estava novamen-

te a multidão reunida na praça e os esqua-

t

drões fazendo evoluções repetidas a grande

distancia.

'aA's õ horas dois csquadrões de lancei-

ros, vindos de Belem, entraram para o Ar-

senal da Marinha. Pouco depois, teclOs os es-

quadrõcs recollieram a maior parte dos pi-

quctes espalhados na baixae retiraram-se pa-

ra Belem. A tropa foi jantar, e a multidão

diminuiu então muito. '

«Mais tarde, o batalhão de caçadores

n.“ 2 formou em eolumna no Rocio. Fortes

piquetes de outros corpos e de infanteria e,

cavaliaria da municipal occuparam outras.

praças e ruas.

«Crescendo a cencorreneia de povo em

todas as ruas da baixa, a tropa recebeu or-

dem de o dispersar. Diversos pelotões corre-

ram pelas ruas e foram recebidos com voze-

rias e apupos-. Um pelotão do 2 de caçado-

res, que foi recebido com pedras, carregou

sobre os grupos e os dispersou empregando

a força. _

«Parte dos aggressores da tropa e um

grand-e numero de curiosas' rcfugiaram-se

na rua do Crucíñxo. Cercados ahi por dois

piquetes de cavnllal'ia, não poderam fugir.

Um dos piqnetes varreu então a rua levan-

do adiante dcsi todas as pessoas que encon-

trou. Perseguidas por este piquete e espera-

das no fim da rua pelo outro, escaparam

poucas de levarem muita pancada. Alguns

soldados mais furiosos deram ahi algumas

cutiladas. _ ,

«No Rocio, o batalhão de caçadores n.°

2, segundo nos dizem, appoiado por diver-

sas escoltas de cavallrria dispersou os gru-

pos e prendeu muita gente.

«Ate ás 11 horas da noite são estas

as occorrencias de que temos conhecimento.

Os individuos que teem sido presos, dizem-

nos que foram para d' Arsenal da 'Mari-

nha.

«Ouviinos também que teem sido pre-

sos alguns dos individuos que o governo con-

sidera como cabeças da agitação e dos ex-

cessos de hontcm.

aA' meia noite a cidade parece trau-

quilla.

«Segundo nos dizem, a tropa que está

no Rocio tomou as cmbocaduras das ruas, e

não deixa passar mais de duas pessoas reu-

nidas»
'

--_--_n--_-

Cortcs gentes extraordinarâas.

Acta do sessão real da rati/icação de jura-

mento e acclanwção de sua magostade ft'-

delissíma. el-rei o senhor D. Luiz I, no

inauguração do seu reinado, celebrada

aos 22 de dezembro de 1861. ,

Achando-se reunidos pelas dez horas e

meia da manha do dia 22 de dezembro de

'1861, na. sala das sessões da camara electi-

va, os dignos pares do reino e os senhores

deputados da nação, occupou a cadeira da

presidencia o ill.“'° e ex.mo sr. visconde de

Castro, presidente supplemcntar da camara

hereditaria, que declarou aberta a sessão ; e

. na conformidade do real programma nomeou

a grande deputação destinada a ir á porta

do palacio receber sua magestade cl-rei o

senhor D. Luiz I, composta dos dignos pa-

res do reino:

Julio Gomes da Silva Sanches

Conde dc. Mello.

Conde de Thomar

Joaquim Antonio de Aguiar

Visconde de Algés

Conde da Louzã

Visconde da Luz

Manoel Antonio Vellcz Caldeira

D. Pedro Pimentel de Menezes Brito do Rio

Conde de_ Mesquitella _

D. Antonio José de Mello

Marquez de Ponte de Lima

Edos srs. deputados:

Custodio Rebello de Carvalho

Antonio Correia Caldeira

Augusto Xavier da Silva

Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello

Carlos Brandão de Castro Ferreri

Conde da Torre

Visconde de Portocarrcro

José Bernardo da Silva Cabral

Antonio Roberto de Oliveira Lopes Branco

Antonio Vicente Peixoto '

Antonio de Serpa Pimentel

Augusto Xavier l'ahneirim _

Pouco depois entrou na sala sua ma-

gcstade, precedido da deputação das Côrtes

gcraes, e acompanhado da côrte e mais

pessoas que, na conformidade do menciona-

do prog 'anima o praticas estabelecidas, as-

sis-tem a esta grande solemnidade nacional.

Su-t magcstadc, tendo empunhado o

rcgio sccptro, tomou assento no throno; e

com permissão de sua magcstade tomaram

seus competentes assentos os membros das

cortes ge aos, do gabinete e do conselho de

estado. -

3m seguida o exm.° presidente das

Côrtes geracs, eoadjuvado por dois moços ii-

dalgos, apresentou a sua magestadc Fide-

lissima el -rei o senhor “D. Luiz I os'Sagra-

dos Evangelhos, cobertos com uma cruz,

 

  

  

sobre os quaes o mesmo augusto senhor, de

joelhos, poz-sua reg-ia mim direita, o reite-

rou segundo a promessa de real proclama-

ção de 14 de novembro ultimo, o juramento

consignado no artigo 66.“ da. carta constitu-

cional da. monarchia, nos termos seguintes;

«Juro manter a religião eatholica. aposto-

lica, romana, a integridade* do reino, 'obser-

var e fazer observar a constituição

“ da nação portugueza e mais leis' 'do reino,

e prover ao bem geral da nação, quanto em

mim cool)ch

politica

Concluído este acto, sua magestade cl-

rci dirigiu á. assembléa o seguinte discurso:

«Dignos pares do reino e senhores de-

putados da nação portugueza.-Chamado

inesperadamente a reger os destinos da na-

ção portugueza, aprecio, do fundo do meu

coração a circunstancia solcmne de me cn-

contrar no meio da representaçâovnacional.

«Ao povo portugucz, que aprendi a

*amar desde a. mais tenra infancia, dedicarei

toda a minha sollicitudc, :t tim dc concor-

rer, quanto em mim caiba, para lhe assegu-

rar o grau de prosperidade de que é tão di-

gno. chuirei comempeuho os nobres exem-

plos que me deixou um irmão querido, cuja

' falta dolorosa tão profundamente sentimos.

A saudade que a todos nos inspira o fatal

acontecimento que deploramos, sendo o mais

honrosa testemunho consagrado a memoria

d'el-rei o senhor D. Pedro V, é ao mesmo

tempo o mais forte 'estimule para que todos

procul-emos, como elle, cumprir os deveres

que nos incumbem.

a A el-rei, meu augusto pae, tributo

n'esta occasião todo o reconhecimento_ pela

dedicação com que, nas mais dolorosas cir-

cumstancias, aceitou a regeucia d'estcs rei-

nos durante a minha curta ausenciaEi mais

uma prova que eu e a nação recebemos do

seu zello e boa vontade.

u Este povo, a que tenho a honra de

presidir, é um povo illustrado e digno, pelo

seu amor as instituições eonstitucionaes, de

oct-.upar um logar distincto entre as nações

mais cultas. O apoio que elle tem sabido

prestar a todas as ideas de civilisação de-

monstra. que o scuidcstino não póde deixar

de corresponder aos vivos desejos de todOs

os' portugueses. .

«O juramento que acabo de prestar

eXprime sinceramente os sentimentos do meu

coração. A observancia fiel das instituições

que temoa a'fortuna de possuir assegura-nos

a tranquilidade do presente, e promette-noa

a prosperidade do futuro. Permitta Deus To-

do Poderoso que o reinado que cqmeça pos-

sa merecer as. bençãos do ceu e as sxmpa-

thias nacionaes. '

a Muito -espcro da illustrada cooperação

dos representantes da nação a favor dos in-

teresscs publicos, facilitando-mo assim o de-

sempenho da. missão que me foi coniiada.

A gratidão do povo portuguez, digno obje-

eto da mais elevada ambição, será. a justa

recompensa de tão nobre solicitudem

Terminado o real diseunso, tendo o al-

fcres mór' do reino desenrolado a bandeira

real, o exm.° presidente das Côrtes geraes,

dirigindo-se respeitosamente ao throno, leu o

seguinte discurso:

a Senhor.-O apreço que fez o Rei de

se encontrar no meio da representação na-i

cional foi sempre considerado pelos portu-

guezcs como uma garantia de ordem c de

paz.

quando vossa magcstade do alto do seu thro-

no, e em occasião tão solemnc,nos promettc

toda a. sua real sollicitude para elevar cstc

paiz ao grau deprospcridadc do que ojulga

digno: e quando nos afiiança que seguirá. os

nobres exemplos de seu augusto irmão o sc-

nhor D. Pedro V.

«Estes exemplos, em que vemos reuni-

das todas as virtudes do perfeito rei cons-

titucional e do bom cidadão, hãode ser

para todos nós o mais poderoso incentivo

para o fiel cumprimento dos nesses deveres.

aA' memoria pois do senhor D. Pedro

V os dois Corpos legislativos, não obstante

a gala deste dia, não podem deixar de ae-

crescentar na. expansão do sentimento ge-

ral, mais um tributo de amor e de saudade.

«Als expressões de reconhecimento que

vossa magestade consagra a seu augusto pac

el-rei o senhor D. Fernando II pela dedica-

ção com que acecitou a. rcgcncia destes rei-

nos, durante aausencia de vossa magestado,

juntam as duas camaras os votos de sua mais

cxtrennnla gratidão, e os protestos de que

nunca se esquecerão do grande saeriñcio

com que sua magestade, vencendo os afi'e-

ctos de pae que, o dilaceravam se prestou

ao serviço do paiz n'uma das crises mais

graves e afilictas porque este tem passado.

«Sc vossa magcstade julga que o amor

que o povo portugch tem as garantias

constitucionaes o tornam merecedor de oc-

CUpal' um logar distincto entre as nações

mais cultas; se o apoio por elle prestado a

todas as ideias de civilisaçiio lhe assegura a

sua futura prosperidade; muito prazer sen-

l

l

l

«Esta garantia sobe porém de valor

,1

l

ue todo esse arduo empenho teria sido mal'.

logrodo sem o esforço do coração e do bra-

ço de seu augusto avô o senhor D. Pedro

IV, esem as inclitaa vktudes dos seus illus-

tres descendentes. .

a0 juramento que vossa magcstadc aca-

ba de prestar, pela sua signiiicação religio-

sa e como a expressão sincera dos sentimen-

tos do seu real coração, é O'forte vinculo

que ha de ligar ao throno todos os portugue-~

zes. E as nobres e elevadas qualidades que

vessa magestade tem patenteado desde amais

tenra. idade, captivando de ha muito as sym-

pathias publicas, dão-nos a esperança de que

o Todo Poderoso abençoara o reinado de

vossa magestade.

«Os pares do reino e os deputados da

nação, observando fielmente as instituições

que temos a fortuna de poesuir, cumprirão

quanto em suas forças eouber o grato de-

vcr de auxiliar a vossa magestade no desem-

penho dasua alta missão, e se darão pOr

bem galardoados se mercccrem a approva-

ção de vossa magestade e a do paiz.r

Em seguida o mencionado presidente,

em alta voz e por tres vezes, acclamou ao

'muito 'alto muito poderoso e fidelissimo rei

de Portugal o senhor D. Luiz I, a cuja ac-

clamação correspondeu a asscniblôa e todos

os espectadores, dando as mais signicativas

demonst'uções de jubilo e contentamento.

Concluído o acto da real acclamaçito

perante as côrtes geracs, o alfcrcs mór do

reino, fazendo a 'devida reverencia. a sua

magestadc, desceu do degrau do throno com

a real bandeira desprcgada, e com o rei

diarmas Portugal, Os portoiros da carma e

maça, arautos . e passavanics, passou a va-

randa central deste palacio a aunnnciar, na

eontbrmidiule do real programma, a aecla-

mação de sua magcstadc i'ltlQliSSlma el-rei

o senhor D. Luiz. Depois de alguma de-

mora, voltando a sala aquclles funccionarios,

c achando-se na devida ordem oprestito pa-

ra dirigir-se a sé~patriurchaLSua 'magestade

sahiu da _sala no meio de vivas c congratu-

lações na mesma ordem da sua entrada.

E seguidamente disse s. ex!A o sr. pre_-

sidente -- esta levantada a sessao.

E eu Diogo Augusto dc Castro Cons-

tancio, do COIISCllIO de sua magcstade, dire-

ctor geral da secretaria da camara dos di-

gnos pares do reino c secretario da presi-

dencia, em virtude dc ordem da mesma, re-

digi c tiz escrever esta acta c mais quatro

autographosidenticos para terem os destinos

marcados no supracitado programma, os

queres \'?ioassignados pelo referido presiden-

te c pelos dignos pares secretarios da so-

bredita camara ::Visconde de Castro, pre-

sidente Conde de Mello, par do reino, se-

cretario --Conde de Peniche, par do reino,

secretario.

Está conforme. _Palacio das Côrtes

em 22 de dezembro dc 1861. U conselheiro

secretario da presidenciu, DíogoAugusto de

'astro Constuncío.

 

Allocuçño dirigida u sua mrtgestatle _ído-

lissíma. cZ-rei o senhor I). Luíz I, _pelo

presidente da caiam-(t ?Municipal de Lis-

Lort, no acto de entrrgon as chach da

cidade ao mesmo augusto senhor, em 22

de dezembro Jc 1861 dia da inaugura-

ção do seu reinado, no pavilhão real,

levantado im praça do Commercio para

a celebração doquella cerimonia.

Srnhor. _-Por decretos insondaveis da

Providencia . e pela lci fundamental do cs-

tado subiu vossa magcstade ao throno, que

seus augustos antecessores illustraram com

virtudes e feitos iunnül'tacs. Esses exemplos

gloriosos e ainda vivi›s,r» conhecimentos que

vossa magmtadc cultivnu desde Os mais ten-

ros annoss ¡.lirigidos tÍ-Ço sabiamente, e a

larga experiencia adquirida já em tantas vi-

agens, tudo, cmiim, nos faz augurar um

novo reinado de gloria e felicidades l

Senhor, C>tIlS são as esperanças do po-

vo que i-r-pi-L-,~eiit:.izios; ago-a, o amor, a ii-

dclidadc 'deste povo para o seu rei que o

digam a historia, o canto immortal de Ca-

mões, e essa demonstração oloqucntc que

preseuccanws ainda ha pouco em dias de

provação l v '

Ar camara municipal dc Lisboa, inter-

prcte iicl do municipio que representa, cabe

a distiuctu honra de levantar neste dia so-

lcmne o brailo de :reclamação a russa ma-

gestude como rei de Portugal e dos Algar-

y ves. Digno-sc vossa. mngostade receber com

esta lionn-nagt-m as chaves da muito nobre

e sempre. leal cidade do Lisboa, como sym-

bolo da obediencia e lidclidade deste muni-

cipio. '

Que Deus abençoe e prolonguc oreina-

do de vessa magos-tado por dilatados annosl

Que as armas das cidades e villas notaveis

do reiuo,collocarlascm Volta desta bella pra-

ça, sejam o emhldina dano-'sa união l E que

as baudr-iras glm'iuxas, que iluctuam sobre

este pavilhão, sirvam de perpetuar a paz e

' allianga com todas as nações que represen-

temos representa-mtos da. nação¡confcssaudo ' tum.

  



 

Resposmde Sua Ilfagcslride E1- '3m',

A' camara municipal dc Lisboa, fiel

interprete dos nobres sentimentos do povo

que representa, agradeço as cxpt'cssõc que

acaba de me dirigir neste dia para mim o

mais solcmnc.

Ficac certos que a coníiança,quc tenho

no illustrado patriotismo dos membros da

respeitavcl corporação a que prcsidis, ó

igual ao meu reconhecimento pelo amor c

dedicação que me consagram os habitantes

do principal municipio deste reino.

»W

Copiamosda Opinião, 0 seguinte:

Folgâmos de ver que os estranhos con-

tinuam a. occupar-se lisoniciramcnte das

nossas cousas e que os grandes progressos

materiaes e moraes de Portugal nos ultimos.

tcmpos são avaliados n fora. 'com toda a jus-

tica.

A exposição industrial do Porto, que

houve este anne, foi umafacto economico

muito significativo, e vciu provar a nacio-

naes e c;›strangeii-os a importancia da nossa

industria, e quanto clla tem avançado :fes-

tcs ultimos tempos, podendo entrar em van-

tajosa concorrencia com a industria. d'al-

guns paizes mais adiantados.

U xllom'teur de Pariz de 10, folha offi-

cial do govorno l'ranccz, transcrevo dos An.-

mws do Chmncrrío exterior o seguinte arti-

go sobre a exposição industrial do Porto:

COMMERCJO

Portugal

Exposição industrial do Porto.

Esta exposição que sc verificou de 2:3

de agosto a :26 dcsctcmbro ultimo, compre-

hendia numerosos productos.

Os mais dignos de menção são os se-

guintes:

Ourirrsaría e bijuzdcria. - Fabricam-

ise no Porto lindos adornos de euro e prata.

A sua miio d'ohra é delicada: alguns recor-

dam-nos 0 que a industria genovcs-a expu-

nha de ha muito no mercado com o nome

Íilagrana., Us objectos de ouro, sobre tudo,

sito notaveis pela. bella côr, qnilate e peso

do_ metal, do mesmo modo que pela extre-

ma solidez com que são fhbricados. Os co-

lares-,pulseiras c brincos sao do mclhor gos-

to e muito se approximam do eJtylo orien-

tal, quanto :i forma csphcrica das diversas

peças de que ::o compocm.

_ Cristrws c 177'01íllll'hjs Garantias-_Encon-

travam-sc na exposição do Porto mui nota-

veis amostras dc. cristacs c procclanas fabri-

cados n'uin estaliclccimcnto proximo a Avei-

ro cm Vista Alegre. Esta. industria tende a

popularisar-se no paiz.

¡'llgodões. -- Na. cidade do Porto exis-

tem apenas quatro _fabricas dc fiação, que

empregam grande numero de Opcrzrrio-'; e

que produzmn para o consnunno,o tecido or-

dinario conhecido pelo n'omcdog:mga:,xuar-

tes, riscadinhm, eutins, usados pela gente

do campo. U algodão em fio nacional, cm

nada é hoje inferior ao melhor importado

dc Inglaterra. As amostras que estavam em

exposição não podiam ser mais excellentCS,

e nada deixam a desejar. _ ~

Promos de' 117. - lista industria tem

feito nos ultimos annos, progrcsws incontes-

tavcis. Fabricam-se nos arrcdorcsdo Porto

pannos dOs chamados cm contar, que fazem

scria concurrencia aos productos similhantcs

de provcnicnciu ingloza Convcm acrosecutar,

no entanto, que esta. concurrcncia provem

menos da superioridade (los pri_›dn(-.tos portu-

gnczcs (lo que do rc ultzido das medidas fiscacs

decretadas com tim do animar este ramo da

industria nacional. '

Com eficito, as pautas de Portugal so-

brecarregam com um direito do (i0 a 70 p.

c. na, ra<iio do pczo todos os palmos de lã.

importados do estrangeiro. Tom aqui lugar,

porem, a observação dc que os pannos fran-

cczcs gosam de uma ii'lcontcstavcl superiori-

dade e que são e scrz'io sempre procurados

pelas clas<cs aba.-.taclas, apczar daclc 'ação de

seus ¡.u'cços. ,

&dus-E esta ainda uma fonte de ri-

queza agricola para Portugal. Havia na cic-

posiçiio do Porto .soberbas amostras de scdas

produz/.idas no Douro. A semente do bicho

de seda é muito abundante em quasi todo o

paiz, sobre tudo na parte sul. 'l'cm escapa-

db a doença que assola desgraçadamcnte as

províncias do sul da França. Assim os fa-

bricantes estrangeiros (francech e italianos

pela maior parte) compram cm Portugal

muita seda. e se provecm da materia prima.

necessaria' para a sua industaia.

No. anno dc 1864,), foram exportadas

100:“)le a 110:'OOU onças de semente c de

casulo para liar; cada onça, de somente com-

prala na localidade saiu a 3 francos pouco

mais ou'menos; e o casulo l'oi vendido ii ra-

dio.. de. 3 ou 4 frances a libra. As lli onças

de que se compõe a libra portuguezn repre-

sentam 4:18 g'annnas. Uma casa franccza,

:i sua parte, tigurou Com '30:000 onças na

. totalidade da semente o casulos exportados.  

Sessão de 20 de dezembro.

1)¡strílmíçñio.

96:39 - Recorrente Rosa Angelica Ma-

dail e marido, recorrido Maria Dias viuua e

lilho; relator Sequeira, Pinto.

_ Julgamento

QlÕG-Rccorrentc a mitra de Coimbra,

recorrida a viuva c filhos de Francisco d'Oli-

veira; negada a revista. '

Deaeatção

9568 - Recorrente Francisco Mestre e

mulher, recorrido João Bernardo, mulher e

outros; julgou-se deserto e não seguido o rc-

curso.

7873 -Agg'avantc João Anastacio dc

Meirelles Marques, aggravada Tereza de

Jesus Pereira e irmãs; _negou-se provi-

mento.

9597 -Aggravantcs os administradores

da Caixa Filial do Banco de Purtugal no

Porto, aggravado Antonio José d'Oliveira

Basto e sua. mulher; negou-se provimento.

flow-Recorrente Maximiano Custodio

de Sousa, recorrido Victoria Ventura de

Sousa viuva e filhos; ficou addiada.

Para a sessão de 10 de janeiro

TRIBUNAES

-suprcmo tia-ibama! de justiça

QÕBÍ-Recorrente Makimiano Custodio

de Sousa, recorrido Victoria. Ventura de

Sousa viuva e filhos; relator visconde de For-

nos.

92:30 - Rccorrcntcs os directores da

companhia geral da agricultura dos vinhos

do Alto Douro, rccorridos Jesé Maria de

VcigaÇabral e outros; rclatorcs Cabral.

Relação do Porto

Autos distribuidos im sessão de 23 janeiro

Appcllaçõcs cíveis;

Figueira da Foz- Manoel d'Oliveira,

contra Marianna Pereira e marido; juiz Fm-

to, crivi'io Cabral.

Feira-Antonio Coelho Carreira, contra

José Leandro Cardoso da Cruz; juiz Abran-

ches, escrivão Silva Pereira.

Porto - Antonio Ferreira. da Costa,

contra Antonio Jose Ferreira; Juiz Silveira

Pinto, por impedimento Macedo. escrivão

Albuquerque.

Porto-D.. Luiza. Lucinda d'Azevcdo

Bonito e marido contra Jeito Cln'isostomo

l'into Cardoso: juiz Oliveira, por impedi-

mento Seabra, escrivão Bandeira.

Mogadouro --Antonio Atletiso e mulher

contra Maria Moura; juiz Pereira Leite, cs-

crivao Cabral.

Mira - A fazenda nacional, contra

Manoel Joaquim Tavares; juiz Aguilar, cs-

crivão Silva Pereira. r

Ponte de Lima-_Antonio José Mon-

tciro e c mulher, contra Rosa Cordulia Mon-

teiro; juiz Macedo, escrivão Bandeira..

Porto-João Manoel Crespo, contra

Francisco José Fernandes Dourado; juiz

Seabra, escrivão Bandeira.

Porto - Emigdio Jose d'Almcida, no in-

vcntario do Jose Pereira. da Motta.; juiz Sea-

bra, escrivão Silva Pereira.

Porto -Joaquim Marques da Silva, no

inventario de Manoel Marques da Silva. e

mulher; juiz Leite, escrivã Albuquerque.

Penafiel-_Manoel Joaquim c mulher,

contra José Maria das Neves; juiz Lopes

Branco, por impedimento Pereira Leite, es-

crivão Bandeira.

Guimarães -- Anna. Luiza. da Cunha e

marido, no inventario dc Thereza Maria;

juiz Sarmento, escrivão Cabral.

Coimbra' _Joaquim Ignacio da Cunha,

contra Leonardo Ferreira da Cunha e mu-

lher; iuiz Cerqueira. escrivão Silva Pereira.

Appcllaçõcs do fazandu nacional

Pinhel _A fazenda nacional, contra

Francisco Gramado; juiz Aguilar, escrivão

Bandeira.

Ponte do Lima -A fazenda nacional,

contra Francisco da. Silva Lopes; juiz Mace-

do, escrivão Cabral.

Agyrrwos

Villa Nova de Famalicão-_Manoel Jo-

sé da. Silva, contra. o ministerio publico;

_juiz Silveira Pinto, por impedimento Perci-

ra Leite, escrivão Cabral. _

Vieira-Manoel Joaquim Gonçalves c

mulher, contra Thereza Maria Rebello; juiz

Pereira Leite, escrivão Silva Pereira.

Para ojulgamcntu de 13 (Ie fauciro

xlppclluçõcs crímas

Coimb 'a Antonio Albino c outro, con-

tra o ministerio publico.

.ilggruros.

Penafiel _O ministerio publico, contra

Inuoccncio Eduardo Alves Mendes Moreira.

V'zeu --0 curador dos orphños, contra

Antonio Joaquim Lopes da Silva.
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_PARTE OFFICIAL

Ministerio da Fazenda.

CAPITULO II

Da arrecadação do imposto do sôllo.

(continuação do u.” :32) o

Artigo 2:3.“ Quando em qualquer do-

 

cumento a assignatura, que tenha de inuti-

lisar as respectivas estampilhas nos termos l

do artigo precedente, não for cscripta sobre

ellos, considâar-se-ha o documento como

não sellado.

Art. ?BP Nus guias para pagamento

do principal de qualquer execução fiscal dc-

veró. sempre mencionar-se o numero de fc-

lhas porque tem de se pagar sello, e ea im-

portancia total d'cste.

§ 1.° Havendo pagamentos_ por con-

ta do principal da execução, pagar-sedia. da

primeira. vez todo o scllo 'correspondente

ao processo,

crescidos.

§ 2.° Nos processos não ñscaes,_ em

que haja só de se pagar o sello á fazenda,

será. tambem satisfeito com estampilhas so-

bre a guia respectiva, inutilisadas do mes-

mo 'modo que no 9 do art. 24 tica de-

terminado para. os processos ñscaes.

Art. 27.° Com as estampilhas de 20,

50, 100, 300, 500 e 1;?000 rs., estabelecidas

no art. 20, pode sempre prefazer-se qual-

quer quantia, que teünine em zero ou ci-

fra; mas terminando em outro algarismo ob-

scrvar-se-ha o seguinte: -

1.° Sc terminar de 1 a õ inclusiva-

mente, arredondar-sc-ha a menos para 10.

2.° Se terminar de G a 9, arredondar-

sc-ha a mais para 10.

Art. 28.° O imposto do sello das let-

tras é sempre _ devido pelo sacador, ou se t

julga pago por sua conta.

§ unico. Quando qualquer lettra se

apresentar ao acceite, cm papel não sella-

do, ou sem as estampilhas, e o acceitanü:

não quizer fornecel-as, pode exigil-_as do por-

tador para as inutilisar pelo modo determi-

nado no art. 24.

Art. 29.” O papel scllado será. forne-

cido, pela competente repartifio da casa da

moeda e papel scl'lado :is pessoas anciorisa-

das para o vender.

§ unicó. Have 'á na mesma. repartição

um registro (rende conste o auno e mez em

que começou a distribuição para a venda pu-

blica dos (lillerentes typos de papel sellado,

ou dc estampilhas, com designação das mar-

cas de agua ou de outros signaes caractc?

risticos porque se destingam. D'este regis-

tro passar-sc-hão certidões a quem as requei-

ra, por simples despacho do chefe da dita

repartição.

Art. 30.° O papel admissivcl para sel-

lar, e o que juntamente se ha de imprimir,

estampar ou lithographar, na forma do art.

67, deverá. ser entregue ao fiel do armazcm

do papel em branco, declarando-lhe os scl-

los que ha. de ter, e depois de prompto será

recebido d'o fiel do armazem do papel sella-

e das mais vezes os scllos ac-

»do, com previo pagamento da importancia

da impressão, estamparia. ou lithographia,

e do respectivo sello. '

Art. 31.° Nas lcttras, além dos dize-

res geraes do costume, indicar-sedia. o mini-

mo e maximo da quantia a que é applicavel

a taxa do sello das mesmas lettras. "

Art. 32° As lettras destinadas para a

venda. nas ilhas dos Açores e Mudei-a terão

tambem impressas no alto a designação _-

Ilhas adjacentes-,e não serão validas no

continente do reino.

Art. 33.° Todas as licenças mencio-

nadas na. 4.“ classe da tabella n.° 3 serão

impressas quanto aos dizeres commons, e

depois selladas, para. d'csta fórum terem

uso.

Art. 34.“” A requisição dos impressos

sellados á administ'ução da casa da moeda

cpapcl sellado ó da competencia dos delega-

dos do thesouro.

§ 1.° Os recibos pelas entregas dos im-

pressos scllados, feitas no cofre central, sc-

rão assignadas pelo delegado do thesouro, e

thcsonreiro pagador., u

§ 2.° A distribuição dos impressm

sellados pelos concelhos verificar-se-ha por

meio de requisições feitas em duplicado pelo

escrivão de fazenda, nas quaes o recebcdor

passará recibo. -

§ 3.“ Um dos duplicados depois de

approvado pelo delegado do thesouro, servi-

rá. de auctorisaçño ao thesoureiro pagador

para, entregar os impressos sellados que se

requisitarem, e servirá. para documentar o

credito da sua conta. -

' § 4.” O outro duplicado será, enviado

ao escrivão de fazenda para documentar

o debito da, conta. do livro lõ-A -na oc-

casião da remessa dos impressos ao rccebcdor.

Art. Os passaportes, bilhetes de

residencia, licenças e quacsqucr outros im-

pressos sellados que forem expedidos pela

administração da casa da moeda c papel

sellado, para. serem distribuidos pplos con-

celhos dos respectivos districtos serão depo-

sitados nos cofres ccntracs em quanto não

forem entregues aos rccebcdores de comarca.

 

NOATICIRARAIO MN_

Novo ajudante de campo 'Jel-

l'cl '1). Luiz -U general Christovâo Jo-

.
W

 

só Franco Bravo, acabado ser nomeado aju-

dante dc campo d'cl-rei l). Luiz, sendopor

consequencia exonerado do cargo de com-

mandante geral da guarda municipal de Lis-

boa. _

&favs-a connnazaaanic da guar-

da Ill“:lícipãL-U coronel de corolla.-

ria., José dc Vasconcellos Correa, está nomea-

do commandaute da. guarda municipal dc

Lisboa. , v

Beograças. _No dia 26 tl. uma ho-

ra da tarde, quando a cavallaria carregava.

sobre o povo que se agglomcra 'a no Tel'llül-

ro do Paço, cairam trcz soldados de lancei-

ros iicando gravam/:nte feridos. Um quebrou

uma perna, e licou muito maltratado por to-

do o corpo; outro abriu uma grande brecha

na cara. sobre um tubo de ferro da canalisa-

ção do gaz, que se acham naquclla praça ao

pé de uma escavação, e o terceiro abriu a

cabeça. Foram nos braços do povo para a

guarda principal, e dahi em macas para o

hospital militar.

Atropellamenlos.-A*s 4 horas

da tarde do mesmo dia, a força dc cavalla-

ria cstacionada nn Praça do Commercio, dcu

duas cargas sobre o povo que começava a

_juntar-sc em maior quantidade, e conseguiu

cvacuar a praça. O povo correu pelas cinco

ruas que all¡ dcscmbocam, c na precipitação

da fuga pisaram-se uns aos outros.

A princeza Montlear. - Pai-tio

no dia ;'37 do corrente para Londres no va-

por Iberíu a princeza Augusta de Montlcart,

irmã do liillecido rci Carlos Alberto, e que

tinha vindo :i cidade do Porto assistir á. bcn-

ção da capclla da Torre da. Marca, que te-

:íe logar terça. feira com toda a solemnida-

e.

* Chegada d'artlsta -(Da Revolu-

ção de Setembro) Chegou a esta cidade, vin-

do do Porto, o sr. Resende, distincto pintor

e professor da academia. das bcllas-artes na.-

quella cidade. r

O sr. Resende veio expressamente a dar

os pezames a sua magcstadc o sr. D. Fer-

nando pelo infausto falleeimento do sr. D.

Pedro V, e do sr. infante D. Fernando.

Consta-nos que o distincto artista vao

expôr no estabellecimento do sr. Margothcau

um retrato e um quadro de cestumes. Da-

rcmos parte desta exposição logo que ella se

verifique. O sr. Resende allia a perseveran-

ça e o estudo progressivo nasua arte ás mais

tinas qualidades e uma dellas é a gratidão

com que proclama e reconhece a. generosa

protecção que o rci artista se dignos dispen-

sar-lhe. E' ,tor isso que o sr. Resende todos

os anuos vem ofi'orccer ao senhor D. Fer-

nando novos trabalhos que, sem lisonja., ac-

cusam esforço aturado s e perfeição progres-

siva, como a variou e outros quadros cx-

ccllcntes.

Amor. de-perdlção-Um novo

romance do sur. Camillo Castello-Branco

diz o Diario.Mercantil, saiu da oflicina ty-

pographica do sur. Sebastião José Pereira.,

editado pela sur.“ viuva Moré.

Producçiio da. mesmo. pcnnar que tra-

çou essa serie de romances, acabados des-

de o Onde está afclica'dadr: até aos Doze C -

montantes, o Amor de perdição abono-se suf-

tieientemente com o illustre nome do seu

auctor. x

Não ha quem pinto com mais conve-

nientes e adequadas côres o quadro da so-

ciedade contomporanea, quem reproduza,

mais ticlmcnte os costumes da epocha ,

quem cstampe com mais aprimorada maes-

tria os segredos de familia e os variados

lances de viver moderno. São estes ro-

mances de costumes os melhores e quasi

unicos do genero entre nós.

Verdadeiros repositorios de preciosida-

des litterarias nelles estudará o futuro a.

índole da sociedade actual, e muito achará.

que investigar o curioso entre as pcdrarias

e valiosas joias da lingua em que são escri-

ptas estas-magníficas producçõcs (lo mais

consumado e mais laborioso engenho da lit-

terutura portnensc.

Navios de guerra. _No diaQõ cn-

traram e_ fundiaram, no porto de Lisboa,

dois navios da. marinha de guerra britani-

ea; o vapor Flying, e a fragata Amphion.

Grandes perdas.~Calculám-sc em

um milhão dc cruzados as perdas causadas

pela. grande enchente do anno passado no

Rio Douro.

nanllscripto.-Díz a Correspon-

(lencía de ”espanha que na bibliotheca de

Saragoça existe um nmnuscripto, de que até

agora não se tem dado mais que uma escas-

sa noticia pelos anotadores do Tiknor, que

merece chamar a attenção dos amantes da

literatura catalã. Ff um codigo ou cancionei-

ro de poetas quasiÍ todos catalãcs de tanto

mcrito como o famoso da bibliothcca de Pa-

riz, se é que o não excede em numero e

qualidade de composições.

llesgraça. -A fome torna a amea-

çar a desditos'a Irlanda. A colheita. 'deste an-

no foi duas terças partes menor que a. dos

annos anteriores, e a miseria deixa-se pre-

sent"“ de um modo cruel naquellc desgraça-

 



do paiz. Por outra parte a colheita de bata-

tas foi quasi nulla, de modo que este inver-

no tornará. a Irlanda a ser theatro das dolo-

rosas sccnas, que a Europa presenccou tan-

tas vezes com espanto. Quanto a colheita de

Inglaterra foi es e anno tão boa que pela

primeira vez depois de muito tempo os seus

trigos se tem apresentado nos mercados cs-

trangeiros.

0 decano da lmprensa.-Fal-

leccu no Porto o decano da imprensa portu-

gueza, o sr. José dc Sousa Bandeira, que foi

redactor do diversos jornaes politicos e que

ultimamente era proprietario e redactor do

Braz, Tizana.

O sr. Bandeira era um velho liberal,

que polejou sempre em favor da causa du li-

berdade desde 1820, cm que já. escrevia no

Azenwl Vímm'ense, 0 que lhe valeu uma

prisão de cinco annos na torre de S. Julião,

em Lisboa.
x

Era homem de talento e de muita gra-

ça. Os seus folhctins foram um modelo do

genero, especialmente quando escrevia no

Artilheiro, Onde sobram os ditos chistos0s,

e que lhe valeram a merecida reputação, de

que gosava. '

O Braz Tísana, continua a sua publi-

cação dabaixo da direcção do seu genro, con-

tinuando a pertencer a uma virtuosa fami-

lia.

Festa da acelamação em sil-

ves. '-7' D'esta cidade nos communicam o

modo como ali tivera logar a :reclamação do

S. M. F. el-rci o senhor D. Luiz 1, do modo

seguinte:
'

Ao raiar o dia 22 do corrente, nume-

rosos foguetes c repiqucs de sino annuncia-

ram que aquelle era um dia de festa nacio-

nal. -Ao meio dia foi a camara municipal,

juiz de direito, delegado do procurador ro-

gio, e respectivos cmpre ados, com o des-

_tacamcnto d'infanteria 1:) assistir na sé a

um solemne Tc Deum entoado pelo rcd.°

prior da freguezia, e acompanhado pela phi-

larmonica da cidade. - Da egreja se diri-

giram todos a Praça, onde pelo presidente

da camara foram entoados os vivas a S. M.

F. o Senhor D. Luiz I, e correspondidos pe-

lo immenso povo que se reuniu, não obstan-

te estar o dia chuvoso, ao som da musica, e

do estrugir dos foguetes. -

Em seguida mandou a camara servir

aos presos um bom jantar, havendo á. noite

illuminaç'ão geral. '

Tempo-Em Silves tem chovido todos

os dias,que tem concorrido para o grande a-

trazo das sementeiras cm geral, mas espe-

pecialmente nas terras baixas, onde se tem

perdido algumas. Comtudo os lavradores vão

semeando, esperando sempre que o tempo

se torne melhor para concluirem os seus tra-

balhos.Não obstante o immenso frio que tem

feito, e as muitas chuvas, as sementeiras em

terras altas, e os favaes apresentam bom

aspecto.
.

3, opinião aqui dos lavradores que, sem

embargo da numerosa chuva, nutrcm espe-

ranças de que as arvores rebentem bem,

que são o forte da provincia.

Funeraes do principe Alber-

to: _Os funernes do principe Alberto, es-

poso da rainha Victoria, tiveram lugar no

dia. 23. Segundo o uso seguido ha annos, o

corpo de S. A. R. não foi exposto. O enter-

ro fez-se na capella de S. Jorge, em \Vin-

dsor. S. A. R. o principe de Galles, acom-

panhado do duque de Cambridge, e do prin-

cipe herdeiro da Prussia, seguiram o fere-

tro. O jazigo real em que foram deposita-

dos os restos mortaes do principe, e que é

exclusivamente reservado aos proximos pa-

rentes da familia reinante, não tornara a

abrir-sc desde a morte de Jorge IV.

O corpo do principe foi encerrado n'um

quadruplicado caixão de madeira, mahoni,

e chumbo. coberto de veludo carmezim com

adornos de prata massissa e dourada.

O caixão de chumbo tinha uma lami-

na de prata e em que se gravaram os titu-

los do principe. O caixão exterior tinha ou-

tra lamina com o nome e datas do nascimen-

to da morte. ' '

' A ceremo'nia foi em pleno dia, pois o

costume d'cnterrar os membros da familia

real a luz das tochas, foi abandonado depois

dos funeraes de Guilherme 1V.

Caridade franeeza. - A tarefa

mais importante que vieram fazer a este rei-

no as irmãs da caridade franceza diz o .Dia-

rio do Povo, é o cuidado de bons brodios

nas festas mais solemnes da igreja catholica. .

Na vospera de Natal, ainoute, não se cs-

queceram as irmüsinhas deste importante

cuidado.

Juntaram-se todas as do eollegio de Vil-

lar em S. Francisco, e ahi, sem se impor-

tai-em com os solfrimentos dos doentes d'esta

casa,solemnisaram bem a seu modo este gran-

de dia.

Comeu-se bem, dançou-se melhor. Foi

uma noute de divertimento.

Muitas outras cousas ha a notar-lhes,

que sendo preciso virão a publico.

o que fazem n'aquello estabelecimen-

   

  

  

     

  

  

mcro da ,He-vao de therapeutiquc medico-chi-

'rzu-_qíçall (lá-sc noticia de certos ensaios de

cura d”:lsthma, feitos em Tours por uma sc-

nhora, em presença dos medicos do hospicio

geral dlaquella povoação. Consiste o trata-

mento cm applicar ao peito do enfermo tin-

tura de yode, fazendo a applicaçilo com uma

fricção eSpceial.

Kcssler, medico do paço, se acha affects.-

   

  

to de caridade as irmãs da caridade fran-

cezas!

A respeitavcl mesa d”aqg.plla ordem de-

ve acabar com tal caridade.

Clara d*astl¡ma.-No
ultimo nu-

Diz o mesmo jornal que se tem obtido

d'esta sorte muitas curas completas.

Febre typholde.-Diz
a Revolu-

ção, que lhe consta que o sr. barão de

do da mesma febre typhoide, de que foram

victimas trez pessoas &greal familia, segun-

do asseveram os medicos mais auctorisados

da capital.

Chegada e posse-Chegou a esta

cidade o cxm." sr. João Ferreira d'Oliveira,

e tomou posse da vira de juiz de direito

desta comarca, para a qual vieratransfc-

ride da de Monte-Mor o Velho.

4-_
-

Rcstam apenas poucas arvores da ala-

meda de Santo Antonio. As ultimas foram

vendidas um destes dias.

As que dstiio cm pé provavelmente são

dadas como sãs. Nellas a grossu'a foi decla-

rada molestia. As que escaparam :t devas-

tação são delgadas. Os bons troncos tinham

mais madeira e faziam mais conta aos com-

pradorcs.

O presidente da camara começou por

não sabor o que fazia, mas não esteve nes-

ta ignoraneia muitos dias. A maior parte

das vendas foram feitas tendo elle conheci-

mento de que desbaratava afazenda do mu-

nicipio. Houve comprador,que comprou ma-

deira por 4 libras, e a vendeu no mesmo si-

tio por 80:000 réis.

A venda da alameda de Santo Antonio

não lezou a fazenda municipal talvez em

menos d'um conto de reis. Esta perda é um

dos fruetos da administração do presidente

da camara, o elle tem plena responsabilida-

de della.

l Maior perda, porem, foi a devastação

da alameda. Essa é irreparavel. O presiden-

te da camara tem mais gosto por pedra e

ferro, do que pelos arvoredos. E' mais fabril

do que agricola. Estima sobretudo os pro-

ductos da fabrica de Massarcllos edcseja ein-

bclezar profuzamente a cidade com ellos.

Por isso lá. estão em Santo Antonio avia-

mentos para obras, e provavelmente levan-

tar-se-hão pcdestaes para novas aguias. As

arvores foram-se. E não hão de ser só estas.

As da estrada nova já. levaram um bom

corte. A lenha vae encareeendo muito.

O sr. governador civil, que se diz ar-

tista, mora defronte da alameda desvastada,

c deixa em Aveiro a triste memoria de que

aquella desvastação foi praticada durante o

seu governo e com -a sua annuencia.

*
-

A Opinião, jornal do governo annun-

cia que no dia 27 houve em Lisboa um

grande temporal. Este temporal, segundo

diz aquella folha, fez grandes estragos lan-

çando abaixo muitos arvoredos, c não pou-

pondo até as larangciras. E depois destes ma-

letieios atreveu-sc com os postes do telegra-

pho, e tambem os lançou no chão. Dlaqui

veio a interrupção das cominunicações tele-

graphicas.
.

A historia é bem contada. Os tempo-

racs de Lisboa respeitam as cousas publicas,

c zelam a fazenda do estado. Foram pri-

meire as arvores dos particulares, e depois

para completarem o seu programma de des-

truição, é que arremcttcram eom os pos-

tes do telegrapho. Se os ventos não fossem

bravos começavam pelo mais facil. Iam-se

aos postes que cabem com um sopro, e dei-

xavam as arvores que resistem aos maiores

tufbes.

Até n'isto não faltam patranhas. Di-r

gam que o telegrapho não esta estabelecido

convenientemente, que os fios são uma mea-

da e que este serviço precisa o mesmo que

qnasi tudo precisa entre nós, uma reforma

séria. t melhor confessara verdade do'que'

armar petas ridículas que fazem rir o publi-

E
#

_7 coesão

Não recebemos hoje a nossa correspon-

dencia de Lisboa.

   

Das partes telegraphicas inscrtas nos

jornaes do Porto do correio de hoje extra-

ctamos as seguintes noticias. Tem a data

de 29 do corrente, c são da uma hora da

tarde d'csse dia. -

ULTIMAS NOTICIAS

O cadavcr do senhor infante D. João

fica depositado na cgreja dos Jeronymos em

Belem.

   

   

   

  

  

 

   

 

  

 

   

Tem-se por conveniente evitar o pres-

tito do enterro.

Fez-se a autopsia no cadaver do sr. in-

fante com todas as formalidades judiciacs e

legacs. Assistiram mais de trinta medicos,

que tiveram a opinião unanime, de que sua

alteza falleceu dluma febre tvphoide.

M
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EXTERIOR

Da «Correspondencianz

aLondres, 21. - As noticias da India

chegam a 27 denovcmbro.

O «Frend of Indian assegura que sir

Carlos Wood resolvcra mudar a capital, e

transferil-a para Calcutá. na parte monta.-

nhosa do paiz.

A exportação do algodão em Bombaim

para Inglaterra, foi grande este an'no.»

(Berlin, 21. -Dizem de Stokolmo que

0 novo governador de Finlandia declarou

ofñcialmente que assim que se fechem as

sessões da. junta representativa, o impera-

dor convocaria uma dieta completa para a

Finlandia. A cidade de Helsingfort illumi-

nou-se por esta razão»

aBreslau, 21. - Depois da prisão do

administrador da diocese de Varsovia, a au-

ctoridade tornou responsaveis os curas e su-

'periorcs dos conventos que fcchcrn suas igre-

jas.

O guardião dos bernardos foi preso por

não querer abrir a sua.

_A igreja do rito grego foi aberta a for-

ça, e os soldados accenderam as velas e obri-

garam a oñiciar.
.

Muitos estudantes da_ universidade de

Kieso foram mandados para a Siberia.r

Vienna, 21. -- A camara de senadores

nomeou uma commissiio de 20 individuos pa-

ra examinar os orçamentos.

O imperador sac amanhã. para Veneza.

Echrona preparam-sc grandes revistas de

tropa.
_

aPariz, 21 :O conde Pourtalc's,minis-

tro plcnipotcnciario da ?russia, morreu hon-

tem repentinamente.
^

Continua preso Jose Karam ; padeci-

mentos antigos aggravaram-so e alguns

periodicos pretendem interessar a França

em favor delle, apresentando-o como victi-

ma da crueldade dos turcos.

Os agiotas da bolsa dão como exactas

noticias inventadas acerca do norte da

America. Nada pode saber-se até o fim do

Inez.

Principiou no senado a discussão rela-

tiva ao parecer de Troplong.

Ratazzi, sob pretexto do estar doente,

deu a demissão da presidencia da camara

sarda.

A situação da Italia continua agita-

da(
l

Londres, 22 de dezembro. -O minis-

tro dos Estados-Unidos nesta cidade, segun-

do escreve o Morning-Post, recebeu despa-

chos do seu governo, relativos a um os

diñ'erentes assumptos diplomaticos, e que

são concebidos em termos mui efectuam

para a Inglaterra, o que deu logar a circu-

lar a noticia dc um accordo nas desintelli-

gencias que existem entre os dois paizes.

Não é preciso grande deseernimento

para cenhecer que este despacho não mere-

ee credito algum.

As noticias da India alcançam a 27 de

novembro. O Friend of India assegura que

sir Charles Wood tinha resolvido mudar a

a capital, transferindo-a para Calcuttzt na

parto montanhosa desta provincia. A expor-

tação do algodão dc Bombaim para Ingla-

terra foi extraordinaria no corrente anne.

Pesth, 22- 05 funecionarios de Tran-

sylvania que se não declarcm pelo governo,

serão privados do seu cargo.

As pessoas cendemnadas por delictos

politicos, ainda que sejam amnistiadas, não

poderão obter cargos publicos»

aBerlim, 22.»- As noticias de crise em

Vienna fizeram com que hontem se alteras-

sem os fundos na bolsa»

- Turin, 22. - Foi nomeado vice-pre-

sidente Minghetti cm substituição de Tor-

roarsa.

Diz uma carta de Roma, que o correio

da embaixada franceza foi interrogado pc-

la policia na estação do caminho de ferro

de Civita-Vcchia, e até ameaçado com pri-

são.

Continua aafñrmar-se que Ricasoli deu

a demissão, mas que o rei não a acecitou.

A opinião publica designa Ratazzi pa-

ra formar o gabinete.”

Paris, 22. -As ultimas noticias dos

Estados-Unidos referem que os federaes não

adiantam um passo, contidos pelos fori'nida-

veis meios de defcza dos separatistas no cn-

troncamento do caminho de ferro dc Char-

lestOWn.

O dejicit do thesouro franeez cu] 1860

era do 104 milhões de francos.

O Cburrier du !Hamache foi condcmna-

do pelo artigo que intitnlou -- «a liberdade

cofno na Austriar--impondo-sc ao cdictor

dois mezes do prisão, ao auetor tres, ao

  

  

  

  
  

 

  

 

  

  

  

 

   

  

 

   

  

   

  

   

  

   

 

  

  

  

    

  

   

impressor um mcz, e a todos tres diñ'ercntcs

multas.

Tinham annunciado algumas folhas es-

trangeiras que a divisão naval franccza das

Antilhas havia recebido ordem de se dirigir

a Charlestown. Esta noticia carece de con-

firmação, ou pelo menos é prematura.

Confirmava-sc que o prclado Bielo-

broszi fôra condenmado á morte na Polo-

nia, porque se considerava isento de crime,

e não merecedor de pena.

Pariz '23. - Corrcram boatos de quer¡

Austria, Prussia e Hespanha se negam a

reconhecer os estados americanos do sul.

. A* saida do correio da Syria,a enfermi-

dade do José Karam aggravára-se, c o cn-

fcrmo não dava esperanças de vida.

 

MOVIMENTO

DA BARRA -.-

r vein) 36 de dezembro

SAHIDAS

PORTO, Rasca portJ'Moreira, mcst, A. Gomes, 9

pessoas de trip., sn

Em 27 A

IDEM, Rasca por. Carolina, meshA, S. Amaro,

10 pes. de tripol, sul

Em 28

IDRM, Iliate port, Razoilo, cap, J. Ramilo, 8 pcs,

de trip., sal.

IDEM. lliatc port- Conceição Feliz, cap, F.d0

Oliveira, 7 pes, de trip, sal

Entrar/as em 26

   

PORTO, lliate port, Fenix, cap. M. Nunes, 5 pcs, I

de tr., vazio

IDEM, lliatc port. Conceição Felilz, cap. F, de

Oliveira, 7 pcs. dc tr. vazia

7 cascas de tripol., vazia

VILLA do CONDE, , Hiate port. Deus Sobre-Tu-

do, cap. J. S. Re, 7 pessoas de tripol., vazia

Em 28

PORTO. Cuhiquc port, Perola do Vouga, meet, M,

Vicente, 5 pes, de trip, de trip,

IDEM, l-liatc port, Nova União, capitão, J. EMa-

no 7 pessoas de tripulação, ferro_

Em 30

PORTO, Iliate port. Iviialdade, capitão M. P. Pinto

B pessoas de tripolaçào, lastro

_________”
__.__-----

-

ANNUNCIOS

direcção da Caixa Economica d'A-

A veiro faz publico que no dia l."

de janeiro proximo futuro, se hão de

arrematar no seu escriptorio, na rua

Larga, os objectoo abaixo designados,

em consequencia de se ter vencido

o preso das letras que ellas garanti-

am Z

N." das letras
Valores da

garantidas
av al 'ração

161 Meia duzia de colheres prata. '2,5880

257 Quatro pares de brincos de dif-

ferentes formatos, r.: e um

brinco de pedras. . . . . 22.5500

321 Dois cordões de ouro . 268W)

780 Um cordão . . . . . . . . 9,5100

818 Um par d'argollas pequenas

d'ouro.. . . . . . . . 15200

86-1: Um par dc botões d'ouro gran-

des para collarinho . . 10,5(130

865 Um annel antigo d'ouro, =

O um par dc botões com pin-

gente!, :2 um par dc ditos 95800

1045 Uni par dc brincos d'ouro . 315300

11-15 Um brinco d'ouro p.“ pescoço,

- par de brincos antigos. . 105000

1156 Um par d'argollas . . . . . 4,5000

1310 Um annel d'ouro, ::Uni alfi-

nete dito . . . . . . 15400

16:20 Um par d'arrecadasd'ouro . 35800

16213 Dois anneis dlouro . . . . . 3,5400

1687 Um par d'argollas dlouro :a

um tio de contas dito . 4,5500

1691 Uns pingentes de brine. d'ouro 3.5500

1699 Um par d'arcadas d'ouro . 2,5700

1530 Seis colheres de prata p.“ chá,

um broche de ouro, 'z

uma cadêa de relogio dito . 145830

1840 Uni relogio de prata . 956W)

'20-11 Urna cruz d'ouro 1,5600

2362 Dois fios de. contas d'ouro, r::

dois pedaços de ditos, s

oito pares de botões dcprata 351130

2586 Uns pingentes dc brincos diou-

ro, s unnfargolla, L: uma

cruz, ;dois ann' is . 35700

2596 Um relogio de prata . 15440

9715 Um tio de contas de ouro mcú-

das, z 7 pares de botões

de prata . . . 15200

2898 Uin par de brincos pequenos

de ouro .1,5400

O que se faz publico em con-

formidade com o disposto no art. 18

§ 3." dos respectivos estatptos.

Escriplorio da Caixa Economica

18 de dezembro de 1861.

. .l. Pinheiro.

2.“ Secretario.

M

_

RESPONSAVEL- Manoel (,:I/¡n'iano da

181.7ne ira I) ím¡an .

____________
_.___.____.

'l'ypograpma «o lusa-nem ue

Aveiro.

IDEM,lliute port, Feliz destino, cap, J, da Rocha“


