








Obras completas

de A, F, de Castilho

XL.V

Casos

do meu tempo

VOLUME vil

LISBOA
BMPREZ4 DA HISTORIA DE PORTUGAL

g S, Rua Augusta, gS
1906





Obras completas

de A, F, de Castilho

XLV

Casos

do meu tempo

VOLUME vil

LISBOA
BMPREZ4 DA HISTORIA DE PORTUGAL

g 5, Rua Augusta, gS
190Ó





OBRAS COMPLETAS

DE

ÍWm lELICIáíIO DE CASTILHO



VOLUMES PUBLICADOS:

I—AliOR E MELANCOLIA.
II—A CHAVE DO ENIGMA.
III—Cartas de Ecco e Narciso.
IV e V—Feucidade pela Agricultura (2 vol.)

VI e VII—A PRIMAVERA (2 vol.)

VIII a XV—Vivos e mortos — Apreciações moraes,
literárias, e artísticas (8 vol.)

XVI a XVIII—ExcAVAÇÕEs poéticas (3 vol.)

XIX e XX—O Presbyterio da montanha (2 vol.)

XXI e XXII—O Outono (2 vol.)

XXIII a XXVI—Quadros históricos de Portugal
(4 vol.)

XXVII e XXVIII—Novas excavações poéticas (2 v.)

XXIX a XXXII—Camões, drama e notas (4 vol

)

XXXIII— Canáce, tragedia original.

XXXIV—Um anjo da pelle do diabo.—O casamento
DE OIBO.

XXXV—Aristodemo, tragedia. — A volta inespe-

rada, farça.

XXXVI—A festa do amor filial.— A filha para
casar

XXXVII e'XXXVIII— Palestras religiosas (2 vol.)

XXXIX a XLV

—

Casos do meu tempo (7 vol.)

NO PRELO:

XLVI

—

Estreus poéticas para o anno i853.



OBRIS COIPLETIS D8 1. F. DE CiSTMO
lefisbs, uDoUdu, e prefacitdts por um it seus fiihts

XLV

O

VOLUME VII

£mpr£za da Historia db Portugal
Sociedade Editora

LIVRARIA MODERNA 11 TTPOQRAPHIA
Bua Augusta, 95 1| 45, Rua lYene

1907



U

V
l.\

1988



CCXXXII

Lição para muita gente, que não
ha de aproveitar a ninguém

(Março de 1845)

Em um dia da semana finda, o Juiz de
Direito de certa villa, não mui remota da Ca-
pital, Magistrado de reconhecida rectidão,

deu d'ella uma prova, que mereceria regis-

tada nos livros de ditos e feitos de Valério
Máximo.
Chegou á audiência ; e vendo já todos nos

seus logares, apenas subiu á cadeira puchou
pelo relógio, e reconheceu que se havia en-

ganado nas horas, e chegado mais tarde do
que devia.

— Snr. Escrivão.
— ^Que ordena V. S. ?

—Autue-me.
— Autual-o, snr. Jjíz!
— Não replique; cumpra a sua obrigação

;

autue-me, por eu não ter cumprido a minha.
— Mas. .

.

— Autue-me, e faça-me os autos conclusos.

O Escrivão obedeceu; os autos subiram lo-

go conclusos ao Juiz, que ali mesmo os des-
pachou, condemnando-se em vinte mil reis,

que immediatamente pagou.

(Rey. Univ.)





CCXXXIII

Innocencia

(Abril de 1843)

Certa criança, costumada a S. Carlos, re-

colhendo-se na quinta feira santa de assistir

ao Oíficio de Trevas, fazia toda alvoroçada

a relação do que vinha de presenciar.

—iQue linda musica, minha maman!

—

dizia ella ;—mas é uma pena: parece que
não torna; levou uma grande pateadano fim.

(Rev. Univ.)





CCXXXIV

A fortuna bem empregada

(Abril de 1845)

^Por que triste fatalidade acontece que,

depositando sennanalmente para esta folha

tamanho numero de crimes e desgraças, ra-

ras vezes se nos deparem feitos ou ditos,

que mereçam propostos ao respeito e á imi-

tação?

;Será porque o mal é commum, e a vir-

tude rarissima ? Os pessimistas assim o di-

zem ; nós não o cremos.
Explicação mais verosímil nos parece, que,

procurando a bondade, assim como o crime,

encobrir as suas obras, ella por modéstia,

elle por vergonha, e ambos por medo, elle

da infâmia ou do castigo, ella do premio e

da gloria, menos interessados ha, comtudo,
em descobrir e pregoar o que não brilha se-

não com uma luz pequena e suave, do que
ess'outras coisas que abalam fortemente os

sentidos, e que, negrejando na vida real, co-

mo que estão mais harm^onicamente confor-

mes com os negrumes, de que a Literatura

do nosso tempo prefere vestir-se eataviar-se.

Outras rasões poderá haver ; mas para
explicação bastaria esta ;

porque, se as ac-

ções bellas, que se rielatam, são poucas em
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comparação das deploráveis que tão alto

soam, em compensação são ellas na realidade

muito mais frequentes ; e é talvez essa mes-
ma frequência, também, a que faz com que
menos dêem na vista. Os casos de genero-
sidade, de sacrifício, e de abnegação, rara

será a pessoa que os não tenha presenciado
mais ou menos, rarissima a família em que
se não tenham activa ou passivamente pra-

ticado.

Já alguém nos accusou de tanto referirmos

horrores, sem lhes entresacharmos cores mais
alegres, senão de longe a longe.

Se nós fizéssemos novellas, como fazemos
collecção de elementos para estatística, muito
pezo teria a arguição ; nós porém repetimos

o que nos vem á noticia; e com melhor von-

tade aproveitamos sempre o bom e louvável,

do quQ o feio, reprehensivel, e criminoso.

Estes inimigos de relações trágicas melhor
fariam em nol-as darem verdadeiras, de na-

tureza instructivas, ou pelo menos divertidas

e alegres. Juramoslhes que também nós as

preferimos; e nunca jamais passa uma ao nos-

so alcance, que devidamente a não apanhe-

mos, para a repartirmos pelo Público.

Eis aqui uma que bem merece tirada da
obscuridade.

#

Costumavam os empregados da officina

lithographica do snr. M. L. entrar de socie-

dade n'um bilhete de cada lotaria da Mise-
ricórdia.

N'uma das ultimas, eximiu- se um d*elles de
tomar o seu quinhão, porque, disse elle, tinba
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perdido a fé, c não devia ir perder mais do-

ze vinténs, de que a sua indigente familia

tanto necessitava.

Um seu companheiro, outro pobre, mas
que de cada vez entrava com 720 reis, tomou
o quinhão enjeitado, e ficou com a sua en-

trada de 960 reis.

Anda a roda ; sai no bilhete o premio gran-

de. Toda a sociedade ficou em alvoroço.

^Todos ? menos um, que, sem inveja mas
triste, considerava a felicidade que elle pró-

prio renunciara, e parecia queixar- se muda-
mente doeste novo escárneo, que a fortuna

acintosa veio fazer das suas penas.

—Meu amigo,—lhe diz chamando-o á par-

te o companheiro que tinha aproveitado o
seu quinhão;- não quero que estejas des-

consolado quando todos folgamos, nem po-

bre onde todos somos ricos. Recebe o que
te pertence que são 2boitt>ooo reis, de que
me has-de tornar 240 reis, que foi o com
que eu entrei por ti.

Este homem, devera a lithographia retra-

tal-o para sua gloria, e pôr-lhe em letras de
oiro o nome, que nós omittimos, por lh'o

ignorarmos.
> (Rev» Univ.)





ccxxxv

A aranha

(Abril de 1845)

Andando-se a limpar a monumental egre-

ja de Belém, para a solemne imposição dos

santos óleos na Serenissima Senhora Infan-

ta D. Antónia, cahiu de um canto do tecto

um vulto negro, vivo, ligeiro, do tamanho
pouco mais ou menos de um sapo grande.

Seguiram-n-o os que estavam presentes; al-

cançaram n-o, e conheceram com espanto e

horror que era uma aranha, com alguns dos

seus muitos olhos já cegos de velhice, algum
tanto manca de um pé; no restante, muito

bem conservada.
Este monstro, talvez contemporâneo da

fundação da casa, takez arribado aqui nos

primeiros galeões da índia, e que já por ven-

tura — diziam muitos — haveria pendurado

as suas cortinas na arca de Noé, tornava-se

um objecto digno de curiosidade. Vinte Pe-

nélopes bem velhas não poderiam ter feito

a quantidade de teias, que a imaginação lhe

attribuia.

Eis a noticia, que se espalhou com incrí-

vel rapidez por toda Lisboa, logo que, ter-

minada a augusta ceremonia, se pôz franco
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á admiração do povo o armado e sumptuo-
síssimo templo dos Jeronymos.
A fama da aranha, diz-se, attrahiu só por

si mais gente, que as maravilhas dos arma-
dores e decoradores; quasi todos pediam
com alvoroço para ver aquella realidade fa-

bulosa, e para lodos elles andava corrente

a resposta nas bôccas da gente do sitio: o
monstro tinha sido morto com dois furos de
espeto, um na cabeça, o outro no lado es-

querdo, e mandado para o Museu da Aca-
demia Real das Sciencias de Lisboa. No Mu-
seu, nos affirmam que não faltaram curiosos

na quinta feira passada, pedindo a todo o
custo lhes deixassem ver a aranha dos dois

arráteis.

Nossos pães tiveram o homem das botas;

nós tivemos a aranha; ^que terão os nossos
filhos? Em todas as grandes cidades appa-
receu de tempos a tempos uma d'estas. Lon-
dres mesmo, e Paris, não contam poucas
semelhantes nos seus fastos ridículos.

Todos temos telhados de vidro; não ati-

remos aos de ninguém.
{Rev, Univ.)



CCXXXVI

Mascarada horrorosa

(Abril de !845)

Carolina Emilia, gentil moça^de dezoito

annos, vivia na travessa da Palha, em com-
panhia de uma sua irman, tendo ambas, por
único património. . . a sua formosura.

Entre os ociosos frequentadores da casa,

contava-se um mancebo de Lagos, estudante

da Escola Polytechnica. Repugna-nos escre-

ver aqui o seu nome, posto já vulgarisado.

Sem presumpções de lealdade, presum-
pções imposiveis, e virtude ainda mais im-

possível para desgraçadas como ella, Emilia

tinha comtudo amor a este mancebo. Longe
de lhe vender os seus favores, era á sua bolsa

(diz-se) que elle recorria nos casos apertados;

e estescasos, pela extravagância d'clle, e pela
pronta generosidade d'ella, tinham sido fre-

quentes.

Entre as loucuras do ultimo carnaval, mos-
trara Emilia um vivo desejo de que fossem
ambos mascarados ao baile da Opera. O
amante aproveitou fervoroso a conjuntura de
se lhe provar agradecido ; e a 29 de Janeiro
sahiram ambos, na melhor disposição possí-

vel, para irem a certa casa, sua conhecida,
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dizia elle, onde havia grande surtimento de
vestuário de aluguel, em que um e outro po-

diam escolher a seu gosto, e mandar para
casa, para estarem com antecedência pron-
tos para o serão de domingo gordo.

Chegou a hora de deverem tornar, e não
tornaram.

Era coisa que poderia ter mil explicações
naturalissimas; a irman e a dona da casa
fecharam as suas portas e socegaram, á es-

pera da manhan seguinte ; mas nem o seguinte

dia, nem os immediatos, trouxeram noticias

alguTias dos fugitivos.

Phantasiaram-se novos romances^ posto
que d'esta vez já intertecidos de alguns va-

« gos receios.

Uma cai ta os veio emfim desfazer de todo

;

era escrita de Lagos pelo raptor. «Aqui
chegámos— dizia elle, por estas ou por ou-

tras palavras ; --sua irman passa bem; re-

commenda se-lhe, e achase contente e feliz.

Desculpe-nos de nos não termos despedido

;

era mortificação para todos; quizemo nos
poupar a ella.»

Na seguridade, que estas poucas linhas

produziram, se devolveram Fevereiro, Março,
e mais de meio Abril.

SabBado 19, na calçada de S. João Nepo-
muceno, chegava a Justiça á porta de um
quarto, n'um segundo andar. O senhorio

mesmo lhe requerera, para que viesse abrir

aquella porta.

Um mancebo desconhecido lhe havia alu-

gado o quarto, aos mezes, nos últimos dias

do anno pretérito; pagara Janeiro adiantado,

levara as chaves, e não lhe tornara a appare-
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ccr. Nas casas> d'esde cntSo, nem se vira nem
se sentira pessoa alguma ; as janellas tinham
permanecido abertas todo o tempo.
Arromba-se a porta ; um cheiro insoffrivel

vem suscitar desconfianças ; entram
;

pro-

curam .... N'um recanto da cosinha dão com
um cadáver de mulher, bem vestida e bem
calçada, com o pescoço afogado de uma cor-

da em muitas voltas.

A novidade attrahiu povo. Houve quem
julgasse reconhecei a pela irman, ausente

)á de muito, de uma rapariga moradora na
travessa da Palha. Mandam-n a chamar ; che-

ga fora de si ; reconhece-a ; é sua irman,
é Carolina Emilia, roubada de todo o oiro

com que sahira de casa, e morta por aquelle

mesmo a quem unicamente amava. Foi en-

tão, que se soube o nome d'elle.

Consta que não tardaram em se expedir
as mais terminantes ordens, para o Algarve^
a fim de ser prezo a súbitas, e immediata-
mente remettido para a Capital.

A se lhe provar o crime, qual se repre-

senta, jquanto e quão pronto não deve ser o
seu castigo ! Cabe que os infames abusadores
da boa-fé tenham n'elle um escarmento, co-

mo n'ella o tiveram esses entes perdidissi-

mos, que tanto representam liberdade e ale-

gria, e para quem a vida é toda um tecido

de misérias, de amarguras, de desprezos, c

de perigos contínuos, até de morte.

FIM DOS «CASOS DO MEU TEMPw »





NOTAS



J



NOTAS
AOS

CASOS DO MEU TEMPO

lOTiS iO YOLDME I

Pag. i3, lin. 5—A joven Maria

Pesquizas cmprehendidas por nós, a fim

de esclarecer este artigo, deram nos o se-

guinte: essa senhora era D. Maria Perpetua

do Valle, baptisada nos Olivaes, onde nas-

ceu, a 27 de Agosto de 181 5; falleceu a 19
de Março de 1842; filha de José Joaquim
Raphael do Valle e de D. Isabel Perpetua

St. John; fallecida a 23 de Outubro de 1840.

Pag. 14, Hn. 16—Um dos mais hábeis medloos
da Capital) o snr. Gomes.

Refere-sc o autor ao celebre Dr. Bernar-
dino António Gomes, 2.* do nome, o qual

era 2.* primo do mencionado José Joaquim
Raphael do Valle.

Pag. 17, lin. 7—Dã-se parta ao Capitão
Barrote

Passando pela rua direita de S. Paulo,
foi o Capitão Barrote a primeira pessoa que
deu pelos vários assassinios, que n*um i.*

andar acaba /a de cometter Francisco de Mat-
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tos Lobo. Uns minutos depois chegava a

todo o galope o Tenente D. Martinho de

Almeida, que ainda presenceou o horroroso

c medonho quadro d'aquelle estendal de ca-

dáveres. Toda a vida repetiu, que nunca a

impressão d'esse espectáculo sinistro se lhe

poude desvanecer. D. Martinho foi depois

casado com a Ex.°** senhora D. Maria Be-

nedicta de Vilhena, da Casa de Pancas e

Alpedrinha, ambos pães do actual Deputado
da Nação D. Thomaz de Almeida Manuel
de Vilhena, c de uma talentosa e mallogra-

da criança, fallecida ha poucos annos, a se-

nhora D. Maria Ignez de Almeida.

Pag. 29, lin. i3~0 anr. Padre Sallea

Este bom Ecclesiastico, Gregório de Salles

Pinto, que ainda chegámos a conhecer, era

um verdadeiro Santo. Dedicado ao triste

mister de ajudar a bem-morrcr os condem-
nados á morte, parecia que, do seu longo

tratar de tão perto misérias e tristezas, tinha

tirado a melancolia invencível que lhe en-

sombrava o olhar. As Memorias de Castilho

tratam minuciosamente d'este virtuoso cpae

dos enforcados» (como diria Balthazar Tel-

les).

Pag. 32, lin. I —O Prior de Marvão

N'este lutuoso drama de Mattos Lobo avul-

ta grandiosamente a figura apostólica do de-

dicado e ascético Prior, homem educado á

antiga, e pronto a todo o género de sacrifí-

cios Gloria á sua alma. Elle e o bom Padre
Salles são os dois Anjos da guarda n'essa

tragedia medonha.
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Pag. 32, lin. 32—D. Adelaide Pereira da Gosta

Foi uma das victimas do allucinado Mat-

tos Lobo. Essa senhora era viuva do grande

c mallogrado musico portuguez João Evan-
gelista Pereira da Costa, autor de varias

operas representadas em S. Carlos, e fallc-

cido na emigração ern Calais em i83i.

Pag. 36, lin. 7—Simões, o mais moço

Este esboceto rápido dos dois carrascos

está muito bem feito \ Simões chega a enter-

necer-nos; a sua piedade, que transparecia

a travéz do seu mau comportamento ante-

rior, está provavelmente a abonar educação
religiosa cm casa de seus pobres pães; edu-

cação que não conseguiu (certo é) fazer cl*elle

um homem bom, mas que ainda assim dei-

xou sobrenadar no temporal desfeito da sua

vida a uncção christan.

Pag. 43, nota, lin. 5—0 Dr. Resende

Refere-se Castilho a João Januário Vianna

de Resende, autor de varias obras de vete-

rinária, c Doutor em Medicina pela Univer-

sidade de Paris. Innocencio enumera os tí-

tulos de algumas producçóes d'esse talentoso

homem, que, a pesar das suas originalidades,

era respeitabilissima pessoa. Viveu annos na

rua da Bella Vista da Lapa, e julgamos que

ahi falleceu.

Pag. 53—Final da desoripçlo da morte
de Mattos Lobo

Todo este artigo é escrito com uma sobrie-

dade de estylo, que torna mais solemne ain-

da a narração de tão repugnantes scenas.
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Poucas considerações de sua lavra deixou o
autor, que viessem quebrar a monotonia tris-

tonha de uma tão pungente chronica.

O interessante e ver como desde sesj^en-

ta e quatro annos mudou n'estes assumptos
penaes a opinião publica. A relação fiel que
se a^aba de ler, a custo a supportamos; a

realidade dos factos, ninguém hoje a tole-

raria.

Angustioso é o problema da pena de mor-
te, e para muitos ainda não resolvido. Joga
com tão altas e melindrosas questões, de or-

* dem moral e social, que não é para nós o
discutil o, e muito menos no acanhado re-

cinto de uma Nota. Respeitemos os que ho-

je de boa-fé preconisam a abolição da pena
ultima, e respeitemos não menos os que era

1842, e ainda hoje, entendiam e entendem
que ella é indispensável Riscal-a dos códi-

gos é fácil ; mas lembremo-nos de que Na-
ções aliás cultas a conservam ; e outras, de-

pois de abolida, a restauraram.

Pag. 95, lin. 2—Novo Theatro nacional

Não se crê hoje o que deu que falar a con-

strucção do theatro do Rocio. Quem percor-

rer os jornaes do tempo achará curiosos ma-
teriaes. O próprio sitio foi muito discutido;

em logar do Rocio (ou praça de D. PedrOy
se quizerem), em cujo topo setentrional se

erguiam as desamparadas ruinas do palácio

do Thesoiro publico, anteriormente Inquisi-

ção, preferiam alguns o largo de S. Fran-
cisco, onde junto á Bibliotheca publica se

viam ruinas esplendidas de uma egreja mo-
numental não concluida pelos Franciscanos,
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e cuias paredes, tão valentes como os muros
de Thebas, davam talvez grandes á contas

para a obra.

Além d'isto, os próprios riscos apresenta-

dos provocaram celeuma, porque a opinião

queria tra(,'ado nacional, e a Gommissão di-

rectora parecia favorecer o plano desenhado
por Fortunato Lodi, cunhado do intelligente

e poderoso Londe do Farrcbo. Foi Lodi o
concorrente preferido.

Muito SC falou, muito se disputou, muito
se escreveu, muito se discutiu a matéria. Não
temos elementos nem posses para senten-

ciar; diremos apenas que esse projecto de
Lodi, dado como original^ era (na opinião

de um insigne architecto já fallecido) o plagio

descarado do Theatro Real de Munich. Para
confirmarmos essa suspeita mandámos vir

vistas d'esse Theatro, e aqui reproduzimos
uma. O publico julgará,

O severo e ás vezes desabrido Raczynski
chama a Fortunato Lodi «architecto italiano

do novo Theatro da praça do Rocio Custou
esse edifício— continua o critico prussiano
— cerca de Soo contos, isto é 1:800:000 fran-

cos. Figura-se-me ser esse o seu maior con-

tra; tal despeza é erro grave do Governo,
attentas as magras finanças do paiz. Este
meu reparo, entenda-se bem, não se dirige

ao architecto. Pelo que respeita á acústica

deixa o theatro muito que desejar; a sala é

comtudo bonita e rica, e a repartição inte-

rior da casa é acertada. Lodi terá agora (1846)
seus 34 annos». *

* Dict. hist. art.—pag. 17S.
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Pag. 95, lin. 10—Um tapume de madeira em
volta do palácio queimado do Rocio

A' gerações actuaes recordaremos que esse
palácio queimado era o do antigo Thesoiro
publico, onde estivera até 182 1 o tribunal do
Santo Oííicio, edificado por Carlos Mardel,
depois de 1755, no sitio aproximado do pri-

mitivo paço dos Estáos. O incêndio do The-
soiro em i83õ foi medonho; ahi se consu-
miram irreparáveis documentos de alto in-

teresse.

Pag. 97— o rabequista

Este conto, elegantemente bordado sobre
um caso muito verdadeiro, succedido na ser-

ra da Estrella em 1842, é das producções
mais leves e scintillantes da penna de Cas-
tilho. Graça, exacção, sobriedade no des-

criptivo, gradações na narrativa, tudo tem
esta pequenina jóia literária, que mil vezes

a Imprensa jornalistica tem reproduzido, e

que mereceu ao illustre Castelhano e Snr. D.

Pedro de Torres Cabrera uma primorosa
traducção impressa na Revista de Estrema-
dura do visinho Reino, da qual é redactor

um muito erudito advogado, o Snr. D. Pu-
blio Hurtado.

Pag. 98, lin. 3 1 — Paganini

O mais extraordinário tocador de rabeca

do século XIX, segundo opinam muitos enten-

dedores. Tocar bem e expeditamente, tocar

como uma machina, tem menos de talento

do que de perseverança ; mas tocar com a

pericia, o sentimento, e o brilho de Paga-
nini, é phenómeno que a Historia da Arte
regista de século a século.



Obras completas de Castilho 27

Pag. loiflin. 12 — João de Marana

Allusão a uma das obras de Dumas pae.

Pag. 119,— Palácio da Justiça

António Bernardo da Costa Cabral, 1.**

Conde c i.° Marquez de Thomar, era um
dos estadistas de mais envergadura e ener-

gia que Portugal tem tido. Foi elle quem
juntou os Tribunaes eiveis e crimes no ex-

tinto Convento da I3oa-Hora. Mais do que
isso lhe ficou devendo a administração pu-
blica.

Pag. 121, lin. 24— Uma tentativa
artesiana se mallogrou no Largo de S. Paulo

Não foi bem no largo de S. Paulo, mas
sim na travessa contigua, que se realisou essa

tentativa.

De um livro que muito bem tratou taes

assumptos, extrahimos o seguinte, que entra

n'este ponto

:

Os poços artesianos remontam a altíssima

antiguidade; nos oásis do Egypto existem,

d'onde brotam nascentes; ha-os na Pérsia,

na Média, na Syria, no Saharah, e até na
Argélia se lhes encontraram vestígios. Teem
os Chinezes habilidade summa em manejar

as sondas com que se perfuram estes poços.

O mais antigo que em França se conhece

sobe até ao anno 11 26, e está no antigo con-

vento dos Cartusianos de Lillers ; mas é na

província do Artois que se acham os mais

peritos operários para este género de exca-

vaçoes; d'ahi provém o nome moderno de

artesianos. Os exforços do Visconde Héri-

cart de Thury, engenheiro exímio, os seus

livros, os seus discursos, influíram desde
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i8i8 as Sociedades agrícolas, as Academias,
etc, a promoverem a abertura de poços de
sonda em muita parte. Os estudos dos geó-

logos mostraram que a agua corre com fa-

cilidade em todas as profundidades na massa
do calcáreo cretáceo; que ha nos terrenos

estratificados uns vácuos enormes, cavernas
colossaes, que absorvem rios inteiros; ha lá

por baixo lençoes immensos de agua, até

aguas correntes. Pela theoria do siphao ex-

plica-se optimamente o motivo por que jor-

ram á superfície da ter; a desde que a sonda
lhes abriu sabida fácil, a uma elevação me-
nor que o seu desaguadoiro natural. O poço
artesiano de Grenelie, em Paris, deu que
falar cm toda a Europa ; começado a perfu-

rar no I.* de Janeiro de 1884, pelo enge-

nheiro Luiz Mulot, só em Fevereiro de 1841

jorrou agua. Esse intervallo de espectativa

publica deu azo a epigrammas, risos geraes,

quasi insultos do Publico de Paris contra

Mulot. Paris ri de tudo; ;o que não seria

d'aquella teima de um homem em opposi-

ção ao chamado bom-senso dos ociosos! Paris

enganou-se. Dizia e teimava Mulot: fN'este

ponto deve haver agua a uns 55o metros
de profundidade». A agua appareceu a 548
mettos.

I
Que triumphoT eram 4:600 litros de

boa agua por minuto, para abastecer a sede

de uma Capital enorme. D'então para hoje

aperfeiçoaram-se muito os aparelhos perfura-

dores. Não é para aqui o descrevel-os. Con-
cluiremos lamentando que este systema não
seja mais espalhado em Portugal. ^Quem sabe

o que os nossos terrenos conteem de lym-

phas magnificas^ serviçaes^ e civilisadoras l



Obras completas de Castilho ^

Paf. f4Sf Hn. 23^HaTÍa-se precipitado d«
Areo grande das Aguas-llrres

A passagem que existe por cima dos Ar-
cos das Aguas-livres foi uma bella estrada

que servia a todos os que pretendiam trans-

portar- se de um cume para o outro, isto é,

desde Campo lide até Bemfica.

O isolamento d'esse caminho de pedra
causou ahi muitos ataques de ratoneiros, c

muitos assaltos de assassinos. Foi ahi um
dos theatros do miserável Diogo Alves, de
triste memoria. Além de roubos e assassí-

nios, houve d'ahi innumeraveis suicídios. Pa-
rece incrivel o desleixo das autoridades na
vedação d'essa causa próxima de tantos ma-
les. Quem mais se distinguiu na campanha
difficil, de obter essa vedação, foi Castilho

na Revista. Hoje só com licença se penetra
lá; e é pena que o Publico, em geral, se veja

privado de um passeio encantador.

NOTAS AO YOLUME II

Pag. 27, lin. 10—Os herdeiros do snr. Trigoso

Allusão ao Dr. Francisco Manuel Trigoso
de Aragão Morato, Lente da Universidade,

Deputado cm 1821, Conselheiro de Estado,
Ministro, etc, nascido em 1777, e fallecido

cm i838. Grande talento e grande illustra-

çâo.
Pag. 36, lin. i5 — Ode de Horácio

Refere- se o autor á Ode iv do Livro i de
Horácio, onde se lê

Pallida mors éequo pulsai pede pauperum tabernas
Regumquê turres ^ ....*,.. ^
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Isto é : Com pé egual percute a pallida

Morte as choupanas dos pobres e os alcáça-

res dos Reis.

Pag. 58, lin. 21 — O anr. BarSo d'Esoliweg©

Este estrangeiro, vindo a pedido do seu
patricio el-Rei D. Fernando, superintendia

as obras da Pena, isto é, a transformação do
antigo convento manuelino no amálgama he-

terogéneo e vistosamente theatral do actual

paço. Foi Eschwege assiduo coUaborador da
Revista UniversaL

D^elle diz Raczynski no seu Diccionario:

cE' um Allemão oriundo de familia muito
antiga; General ao serviço de Portugal; tem
mais de 60 annos. Pessoa instruida, intelli-

gente, honesta; sem ser especialista em ar-

chitectura, trata-a como curioso apaixonado,

que a estudou um pouco, e possue um espi-

rito em geral muito culto. A despeito d'isso

tudo, estou muito longe de approvar as con-

strucções que este General executou em Cin-

tra no paço da Pena.»

Pag. 59, lin. 21 — O snr. Pinheiro Furtado

Trata se do então Governador do Castello

de S. Jorge, Eusébio Cândido Cordeiro Pi-

nheiro Furtado. Este benemérito militar in-

troduziu na praça de guerra do seu com-
mando grandes melhoramentos materiaes; é

certo ; mas (] santo Deus 1) aos olhos dos
archeólogos cometteu vandalismos inúteis,

e inexplicáveis. O seu ponto de vista não foi

a conservação do que ainda por ali restava,

que não era pouco, da OlisipOj da Asch-
bouna, c da Lisboa velha; bem o reconhc-

\
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ccmos; mas, se o bom de Eusébio Cândido
tivesse podido ter alguém que o aconselhas-

se, seria duas vezes benemérito : á luz do
progresso, e á do respeito á Antiguidade.

Pag. 77, lin. 1 3 — Manuel Feliz
de Oliveira Pinlieiro

Nascido, segundo Innocencio, a 23 de
Março de 1774, e fallecido a 24 de Janeiro

de 1845. Era Bacharel formado em Direito,

Advogado notável, e Presidente da sua As-
sociação de classe

;
pessoa respeitabilissima

c respeitadíssima.

Pag. 87, lin. 2 — Monumento ao senhor
D. Pedro IV

Não sabemos quaes foram todos os vários

projectos apresentados para esta obra nacio-

nal por architectos e escultores nacionaes.

Constam-nos os nom^s de Lucas José dos
Santos, que apresentou dois, e Manuel Joa-

quim de Sousa, em 1843. Veja-se a Revista

Universal Lisbonense^ T. iii, pag. 193. Alem
d'estes concorreram os dois habilissimos sce-

nógraphos de S. Carlos, Rambois e Cinatti,

Fortunato Lodi, etc.

Pag, 88, lin. i—Fortunato Lodi

Este artista, muito patrocinado por seu
cunhado, o benemérito i .** Conde do Farro-
bo, motivou a justa animosidade do Publico e

dos artistas, pela sua insistência em querer
supplantar, sem merecimentos reaes, segun-

do parece, os escultores e architectos nacio-

naes. A Revista Universal pugnou quanto
poude em favor dos Portuguezes.
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Pag. ^5, \m. 4 — piedosa Marçiiiezia dd Kífià,

D. Eugenia

Essa senhora era D. Eugenia Maria Jose-
pha Xavier Telles de Castro da Gama Ataí-

de Noronha Silveira e Sousa, 7.* Marqueza
de Nisa por sua cabeça, 11.* Condessa da
Vidigueira, 1 1 .* Senhora do Almirantado do
Mar da índia, 7.* Condessa e i5.* Senhora
de Unhão, i5.* Senhora do Morgado de Bo-
quilobo, 16.* dos de S. Matheus e Santo Eu-
trópio, II.* do da Foz, e de todos os mais
das Casas de Nisa, Cascaes, Unhão, Casta-
nheira, e Castro d'Ayre, etc. Casou em
1790 com seu tio D. Domingos Xavier de Li-

ma, Marquez e Conde pelo seu casamento,
3.** íilho dos i.°* Marquezes de Ponte do
Lima.

Pag. 96, lin. 22—0 snr. Caldas

Era Francisco José Caldas Aulete, Conta'
dor da Relação de Lisboa, proprietário abas*

tado, e depois sogro do bom e instruido An*
tonio da Silva Tullio.

Pag. 106, lin. 3—Inscripçao no muro da cerca
fernandina de Lisboa

Essa inscripçao mandada pôr pelo diligen-

te Caldas Aulete ainda provavelmente exis-

te, mas escondida de todo pelas novas edi-

ficações da Escola Académica. E' o utilita-

rismo a afogar as tradições. Triste ordem do
mundo.

Pag. 119, lin. a—Injuria atroz a nma NaçSo

Ainda não ha muitos annos eram frequen-

tes cm Lisboa os desatinos perpetrados nas

ruas e nas lojas por marinheiros das esqua-
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dras inglezas surtas no Tejo. O bom vinho

das nossas tabernas subia lastinnosamente á

cabeça do leopardo, e o leopardo exhjbia a

sua brutalidade. Hoje, ou por mais policia-

mento a bordo, ou por temor dos agentes

das nossas Autoridades, é raro que um ma-
rujo inglez se desmande, e promova repre-

sálias. Ha da nossa parte mais firmeza, mais
energia; ha da parte d'ellcs mais pudor, ou
mais medo.

Pag. i3o, lin. 12— Lourenço José Moniz

Foi em muitas e successivas legislaturas

Deputado pela Madeira este excellente e vir-

tuoso homem, a quem todos veneravam. O
epitaphio que lhe mandaram inscrever na
campa, no cemitério do Alto de S. João, é

a expressão leal e justiceira da verdade. As
Memorias de Castilho tratam muito do
Dr. Moniz.

Pag. i3^, lin. i3 -O Official de Marinha
Castello Branco

Foi Contralmirante, e pae do actual Barão
de S. Pedro, Pedro de Castel-branco Ma-
nuel.

Pag. 141, lin. 2.— o monumento de Dom Pedro

Castilho pugnou quanto poudCjCom a maior
convicção, e ás vezes violentamente, para que
o monumento do Libertador fosse obra de ar-

tista portuguez. Para muita gente^ ainda hoje

teria rasão; para muita outra, a Arte não tem
fronteiras. O monumento do Rocio veio a
final a se; riscado e executado por um Fran-
cez, Elias Robert.

TOL. XLV 3
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Pag. i53, lin. 5.— O snr. Gitton

Este homem emprehendedor e arrojado
manteve durante annos a sua fabrica na rua
do Arco do Marquez, no terreno que tinha

sido outr'ora logradoiro do palácio do Rat-
ton na rua Formosa.

. HOTiS AO YOLDME III

Pag. 5.— Acclamação de D. João IV.

E' um bonito quadro histórico este capitu-

lo, e os retratos das varias personagens, que
entraram no espantoso comettimento da li-

bertação do Reino, sahiram exactos e ele-

gantes.

Pag. 23.— Perigos de observar á risca
o Maliometlsmo

Não sabemos explicar o motivo por que
ha cincoenta e sessenta annos eram muito
frequentes pelas ruas de Lisboa os Árabes,
Moiros, e Judeus. Hoje são raríssimos; apon-
tam-se a dedo. Talvez provenha isso de di-

minuição de relações commerciaes entre Por-
tugal e a Berbéria. O que é tristemente cer-

to, é que n'esse tempo o povo baixo perse-

guia pelas ruas, com grosseira insistência, e

muita vez com deshumanidade, os sectários

de outras religiões, quando os reconhecia
pelo trajo. Hoje, valha a verdade, já a Poli-

cia não poderia tolerar esses cruéis abusos,
como parece os tolerava d'antes.

O caso narrado aqui de Bin Amour não
foi único em Lisboa.



Chras compieias de Castilho 35

Pag. 25, lin. I. — Veríssimo Josô Baptista

Este excellente homem, estabelecido com
loja de papel e petrechos de escrita e dese-

nho na rua direita do Loreto, então n.° 78,

porta que hoje (depois da demohção dos ca-

sebres) fica na praça de Lui:^ de Camões^
n.° 3o, tinha nome em toda Lisboa. Ter no-

me é vulgar ; mas é muito mais apreciável

gosar incondicionalmente, como elle, das

sympathias de todos os que o conheciam

;

e não eram poucos.

A sua loja, ali posta em 1834 (se nos não
enganamos), era das mais afreguezadas, das

mais conceituadas, das mais bem providas,

de toda Lisboa.

Atraz do balcão, commandando com bo-

nhomia paternal uns poucos de caixeiros, o
bom Verissimo sorria com ar benévolo aos

freguezes, e, por assim dizer, fascinava os

com o seu olhar sagaz atravéz dos finos ócu-

los de oiro. Entrava se ali esperançado, sa-

hiase satisfeito.

N'aquella loja pequenina atulhada até fo

tecto, e nos desvãos escuros d'aquelle ar-

mazém anexo, que rinda hoje abrange até ás

Salgadeiras, havia a certeza de achar tudo:

desde o mata-borrão, até aos mais sumptu-
osos papeis para desenho e impressão ; des-

de o papel de sombra, até ás telas ; desde o
toca lápis de latão, até ás canetas de phan
tasia para brindes; desde as tintas inglezas

para aguarella, miniatura, e óleo, até ás pra-

tas e oiros legiiimos para illuminura de Àlis-

saes; desde os exemplares de escrita com
riscos e ligações, até aos magnificos m.ode-

los a agua forte para Academias. Era um
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encanto deixar correr a vista por aquellas

vidraças, e espreitar que bonitos albums, que
bellos tinteiros, que engenhosos aparelhos
de escritório, nos negaceavam ahnhados. Na
Lisboa de 1840 e tantos, nenhuma loja da es-

pecialidade se permittiria rivalisar com aquel-

la, modesta nos adornos, mas surtida com
opulência e primor.

O que havia, e ha, n'aquelle antro, nin-

guém saberia calcular; mas o que havia cá
íóra, na voz e no gesto de Veríssimo, todos

o viam: era o hospitaleiro acolhimento sin-

cero e cordeal, que só por si constituía o me-
lhor dos chamarizes.

Ouvimos contar isto assim pouco mais ou
menos

:

Quando por 1834, depois das lutas, se fun-

dou o estabelecimento, foi em nome de dois

sócios : Veríssimo, e outro ; e como eram
amigos verdadeirissimos, o seu titulo com-
mercial ficou sendo veríssimos amigos (com
V maiúsculo). Os Veríssimos, a loja dos Ve-
ríssimos, o óptimo papel dos Veríssimos, as

bellissimas tintas dos Veríssimos, tudo isso

adquiriu reputação clássica em toda a Capital.

b' que a perfeição impôe-sc : a bondade do
dono era egual á das suas mercadorias ; tu-

do são e leal.

Uma das feições pronunciadas. n'elle era a

caridade. Caixeiro que p ra lá entrasse, e se

portasse bem, ficava sendo um amigo, urn

tutíilado; o patrão auxiliava o em tudo quan-

to podia e sabia : ensinava o a economisar,
a coUocar bem os seus fundosinhos, em sum-
m>, a fazer carreira. Frcguez pobrcsUo, es-

tudante mal avindo com os cobres, tinha cer-
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to grande abatimento no papel de Whatman
ou no lápis de Walter, c ás vezes, ainda em
cima, a titulo de qualquer coisa, uma folha,

uma caneta, uma dúzia de pennas a mais.

Amicíssimo dos aiiimaes, possuia Veris-

simo um canário domesticado, que era a sua

delicia ; entendiam se os dois como dois an-

tigos condiscípulos; e em troco da alpista, do
olhinho de alface, ou do torrão de assucar,

o canário cí cava cem as patinhas a calva do
dono, e eh Ireando agradecimentos poisava-

Ihe familiarmente no aro dos óculos.

Esses óculos (como tudo n'este hom.em)
tinham também uma singularidade, lá da sua

in isenção : os vidros eram bipartidos no sen-

tido horizontal : para cima, grau de myopia;
para baixo, vista cançada ; e assim, sem cus-

to, nem mudar de mstrumemto, o dono al-

cançava para longe, ou conseguia ler typo
miúdo.
Nos próprios objectos da sua venda evi-

denciava Veríssimo a sua originalidade; quan-
do não tinham nome, ou elle o ignorava, da-

va lh'o Já da sua ideia; e os nomes novos
pegavam. Exemplos

:

Essas fitas circulares de caoutchouc des-

tinadas a ligar papei?, ou quaesquer outras
miudezas, chamou lhes elle iitilias:

—
i
Porquê, ó snr. Veríssimo ?

— Porque é coisa ulil, e liga — respondia
elle. (Do francez lier).

Aquelles pequeninos aparelhos cylindri-

cos recobertos de papel mata-borrão, e gi-

rando scbre um eixo ligado a um cabo, cha-
mou-lhes chupancras.
—

l
Por quê ?
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—Porque chupam a tinta, que em fran-
cez é encre— tornava elle sorrindo por cima
dos óculos.

Seria por 1842 ou 43, depois do caso do
Moiro, que Veríssimo se aproximou de Cas-
tilho. O talento fascinava-o; c, como bom
patriota que era, tudo que illustra^se Por-
tugal arrastava o a elle. Castilho, sempre
fácil, e apreciador de bons, compraziase
alguma vez na conversação d'aquelle bom.

Veríssimo também gostava de conversar
comsigo mesm.o, e com as suas recordações.

Construirá no cemitério dos Praseres, n'um
recanto, um jazigo em feitio de choça de
colmo

;
pois de vez em quando ia-se para

lá, sósinho, com algum livro que lhe me-
lhorasse a alma, sentava-se á sombra do
seu telhadinho rústico, e ali se deixava ficar

horas esquecidas a ouvir ramalhar os ci-

prestes.

^. Para mostrar o apreço que o modesto in-

dustrial do Loreto consagrava ao Poeta,

basta dizer isto : quando lhe constou o fal-

lecimento de Castilho, n'aquella triste tarde

de 18 de Junho de 1875, mandou logo logo

á rua do Sol um próprio com uma carta

para a enlutada família ; ignorando se o Poe-
ta possuía jazigo em algum dos cemitérios

de Lisboa, offerecia o seu ; isto com uma
franqueza, uma simplicidade, uma bonho-
mia commovedora. Não foi necessário acei-

tar a oíferta, mas ficou registada.

Pag. 25, lin 9. — Padre Manuel Rebello da Silva

Nascido na freguezia da Cumieira, conce-

lho de Santa Manha, arcebispado de Braga,
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em 22 de Maio de 1767, e fallecido em Lis-

boa, depois de longa enfermidade, em i5

de Março de 184), com oitenta e dois an-

nos. Foi Frade Franciscano, Professor de
Lingua árabe no seu convento de Nossa
Senhora de Jesus. Secularisado em 1834,
depois da vandálica suppressão das Ordens
religiosas, passou a simples Presbytero; e

foi Professor do Lyceu de Lisboa, Sócio da
Academia Real das Sciencias. O Governo,
em attenção aos longos e conscienciosos

serviços d'este insigne arabisante, nomeou-o
Commendador da Ordem de Ghristo em
1842. Foi seu irmão mais moço o talentoso

Luiz António Rebello da Silva, Deputado,
pae do notável orador e Par do Reino Luiz
Augusto Rebello da Silva. O que ahi fica é

extrahido do Diccionario de Innocencio.

Pag. 25, lin. 17. — O snr. José Joaquim Goire3
de Castro

1.** Visconde e i.° Conde de Castro, poli-

tico intelligente e consciencioso, cujo papel
nas lides parlamentares foi notável.

Pag 33, lin 14. — Os homens da Tjomba
no alicerce do theatro Ò.0 snr. Lodi

O subsolo do Rocio, assim como de mui-
ta extensão da parte baixa de Lisboa, con-

tem agua em abundância. Quando se exca-

vavam os alicerces para o theatro de D.
Maria II, ao qual aqui se chama epigram-
maticamente do snr. Lodi., por ser d'elle o
risco preferido, jorros de lympha interrom-

piam a prosecução da obra. Era um diluvio

;

as bombas não chegavam a dar lhe vasao

;
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os jornaes falavam, ostechnicos esmoreciam,

o Pubúco ria, commentava, e entrou a cha-

mar ao ediíicio theatro agrião.

Pag. 41, iin. 17.— Viriato Sertório de Faria
Blano

Era irmão do Visconde de Camarate,
Hermenegildo Augusto de Faria Blanc, fi-

lhos ambos do Desembargador da Casa da
SuppUcação José Bernardo Henriques de
Faria, Gavalleiro professo na Ordem de

Christo, e de D. Fmiha Rosa Virgínia de
Moura Telles. Nasceu Viriato em Lisboa

em 1804, formou -se em Direito, foi Depu-
tado ás Cotes, e exerceu com esplendor a

advocacia. Falleceu a 17 de Dezembro de

Escreveu o Elogio histórico do celebre

D.^'* José Homem Corrêa Telles, e colla-

borou na Gaveta dos Trihunaes.

Pag. 42, Iin. I.— João de Deu3 Antunes Pinto

Era Bacharel formado em Cânones, Có-
nego da Sé de Lisboa, Desembargador da
Relação e Cúria Patriarchal, Advogado cé-

lebre e violento nas discussões. Ouvimos
ter sido pessoa de talento ; do seu morai e

do papel politico que representou durante o

legimen liberal, nada sabemos.

Pag. 42, Iin. .2 — António Maria Ribeiro da Costa
Holtreman

Foi um dos advogados mais sagazes que
tem havido entre nós. Dotado de grande ta-

lento para as argucias forenses, raras vezes

dava uma causa por perdida, tal era a pe-
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ricia com que sabia fazer navegar o seu

barco entre as encapelladas ondas da chi-

cana. A sua elocução, nada brilhante no
sentido literário da palavra, cortava como
um gume de aço.

Pag. 42, lin. 2 — Hermenegildo Augusto
de Faria Blano

Acima nos referimos a seu irmão Viria-

to Sertório. Hermenegildo, subsequente-
mente Visconde de Camarate, foi juriscon-

sulto apreciado pelo seu saber, e pelo seu
porte sempre correcto e honesto. Casou
duas vezes: a i.*, em 1844, com D. Maria
da Purificação de Lima, fallecida em 18Ó2;
a 2.* em i863 com D. Leopoldina d'Almei-
da Pimentel de Moura Coutinho, filha do
notável José Joaqum de Moura Coutinho,
Juiz da Relação de Lisboa, e de D. Mana
Cândida de Almeida Pimentel.

Pag. 46, lin. 22—0 nosso traductor de Tácito

^Refere se Castilho ao doutíssimo Joaquim
Annes de Carvalho? não cremos, visto que
a sua traducção de Cornelio Tácito não che-

gou (segundo Innocenao) a ver a luz públi-

ca. Verdade seja, que podia o Poeta ter com-
pulsado a obra em manuscrito, por conces-

são amável do traductor.

^Referir se hia acaso á versão portugueza
dos Aunaes por José Liberato Freire de Car-
valho?

Resolva o problema, quem souber.

Pag 58, lin. 1 5—Condessa do Vimieiro

Esta senhora, D. Theresa de Mello Brey-
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ner, Condessa pelo seu casamento, foi um
dos talentos femininos mais notáveis. Forma
ao lado das Alcippes, das Francilias, das
Balsemões, das Pimenteis Maldonado. Bas-

tava a Osmia para lhe conquistar logar mui-

to alto.

Pag 6;, lin. 1
5 -Reminiscências lombares
de Lord Byron

E' tradição ter Lord Byron, durante a sua

curta estada em Lisboa, sido victima de um
espancamento, motivado por insolências do
poeta. D'ahi os insultos com que nos mimo-
sela. Sub pcctore vulnus.

Pag. C>7, lin. 19—Vender veneno

Refere-se Castilho á deshumanidade dos

Inglezes, que vendiam ópio aos pretos e aos

chinas.

Pag. 67, lin. 25—Nós ainda não passámos
do móllio da carqueja

Para limpar o interior das chaminés an-

dam pela França toda os pobres pequenitos

saboyanos, denominados ramoneurs^ tão bem
caracterisados por Voltaire:

ces h nnêtes enfants^ •

Qui de Savoie arrivent ious les ans^

Et dont la main légèrement essuie

Ces longs canaux engorges par la suie.

Quem podesse escrever a chronica minu-
ciosa e exacta d'estes numerosos pelits Ger-

vais^ que assim encetam a existência por pe-

rigos e trabalhos, escrevia um poema de la-
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grimas. A sorte das crianças populares é um
dos problemas mais duros de resolver para

os dirigentes; a exploração d'ellas é medo-
nha.

Pag. 67, lin. 84—Sacy

Refere-se Castilho ao sábio orientalista

francez António Isaac Silvestre de Sacy
(171-18-1 838), cuja fama foi muito grande, e

cu)os trabalhos perseverantes e bem dirigi-

dos tanto contribuíram para a diffusão d'a-

quelle género de estudos em toda a Europa.
Desde muito novo, dizem os seus biogra-

phos, deu mostras de prodigiosa actividade

cerebral e amor ao estudo. Aos vinte e três

annos já c^a conhecido por varias obras, que
lhe mereceram o cargo de Conselheiro Real
na Casa da moeda. Aos vinte e sete entrou

como Sócio na Academia das inscripções.

Rebentou a revolução. Nem a sizudez do seu

pensar, nem os seus hábitos ordeiros, nem
as suas ideias religiosas, nem o seu gosto

para o estudo, nem o seu porte sempre vir-

tuoso, lhe permittiram sympathisar com as

ideias que aniquilaram a França; escondeu-

se no fundo de uma provincia, e entregou-

se lá ao estudo e á beneficência. Mandava
celebrar o Sacrifício da Missa todos os do-

mingos em sua casa; pois apesar de tal cri-

me, não o perseguiram, porque a visinhan-

ça toda escondeu aos espiões esse attentado.

Tendo a Convenção estabelecido em 1795,
pelo decreto de 2 de Abrit uma cadeira de
linguas orientaes na Bibliotheca Nacional,

foi Silvestre de Sacy nomeado professor de
Árabe. Em 1806 foi professor de Persa no
Collegio de França.
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Em 1808 elegeram-n-o Deputado; em i8i5
foi creado Reitor da Academia, e membro
do Conselho Real de Instrucção Publica; em
i832 foi elevado ao pariato; e em i838, ao
sahir de uma sessão da Gamara, cahiu com
uma apoplexia que o victimou em poucas
horas.

«Este homem extraordinário — diz um nar-

rador que extratamos — conservou até ao fim

da vida todas as suas faculdades intellectuaes,

e um raro apego ao trabalho. Quem via to-

das as provas dos livros árabes e persas que
se estampavam na imprensa Real, era elle

;

elle, quem redigia a correspondência e as

actas da Academia ;. elle, quem pronunciava
o elogio dos sócios fallecidos; n'uma palavra:

trabalhava sempre, e sempre em dia. Ani-

niava-o a mais sincera piedade; toda a sua

vida foram acções caridosas.»

Das obras que deixou, o maior numero per-

tence a estudos das linguas orientaes; a elle

se devem — diz um autor — as facihdades

que ha hoje, criadas por elle á custa de pro-

digiosos esforços.

As suas principaes producções são :

— Grammatica árabe, A i.* edição é de
i8jo.
— Chrestomithia ar^z^e, escolha de trechos

literários, com a traducção franceza em frente.
—Sessões de Hanriy diccionario de syno-

nymos, etc.

—Memorias sobre a natureza e as evolu-

ções do direito de propriedade no Egypto,
desde a conquista de Selim aié à expedição

francesa.



Otras completas de Castilho 45

Pag. 68, lin. i.— A escola arábiga de Jesus

O convento de Nossa Senhora de Jesus,

em Lisboa, onde é hoje a sede da Academia
Real das Sciencias, dava capellães para as

armadas ; e é bem de ver que as longas e

amiudadas viagens d'estes Padres haviam de
ter produzido polyglótos. A alta conveniên-

cia do conhecimento das línguas orientaes

para estes nómadas pastores de almas, fez

com que se criasse no convento, e com bom
resultado, uma aula de árabe. E' essa a men-
cionada no texto.

Pag. 69, lin. 22.— Estreias

Ovidio no Livro 1 dos Fastos conta com
a sua graça habitual a origem d'estas cos-

tumeiras da civilidade. A elle remettemos o
leitor, com a certeza de que ha-de ser muito
bem recebido pelo mais agradável dos con-

versadores da Antiguidade romana.

Pag. 71, lin. 22. — O anno de 42 deu a China
aos Inglezes

Foi no anno de 178b que as primeiras

caixas de ópio chegaram á China, remetti-

das da índia pelos Inglezes; a despeito da
campanha instaurada contra esse veneno, a

elle se habituaram invencivelmente os Chi-
nezes. Continuou o contrabando do ópio, a

ponto de que o producto da sua venda equi-

valeu ás consideráveis sommas pagas á

China pelo seu chá e a sua seda. O Gover-
no de Pekim percebeu que tinha um deficit

na exportação comparada com a importa-
ção, o que o fez promulgar leis severas

contra o commercio do ópio ; e chegou a
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aprehender em iSSg uma avultada somma
de caixas de ópio nos armazéns dos nego-
ciantes inglezes, as quaes valiam yS milhões.

Foi esta aprehensão o signal da guerra.

Logo em Julho de 1840 uma esquadra in-

gleza occupou a ilha de Tcheou-Chan, na
costa do Tche Kiang, avançando até á bar-

ra do rio Pe-Ho, e exigindo indemni açÕes
ao Imperador. Em Margo de 184 1 nova
tentativa se deu sobre Cantão ; e, depois de
infructuosas negociações, as forças inglezas

devastaram em 1842 os portos commerciaes
de Emouy, Chang-Hai, Tcha Pou, Ning-Po,
e avançaram até Nang King. Ahi foi assigna-

da a paz, compromettendo se o Imperador
da China a pagar 21 milhões de doUars
como indemnisação de guerra, e permittir

feitorias britannicas em determinados pontos.

O que ahi fica é quasi textualmente tra-

duzido de um livro francez, ao qual deixa-

mos a responsabilidade da orthographia dos
nomes chinezes.

Pag. 71, lin. 22. — O anno de 1842 matou o herdeiro
de França

Em i3 de Julho de 1842 morreu desas-

tradamente arrojado de uma carroagem Sua
Alteza Real o Duque de Orléans, Fernando,
filho primogénito de Sua Majestade Luiz
Filippe Rei de França. Tinha apenas trinta

e dois annos, já muito cheios de méritos,

virtudes, e serviços ao Paiz.

Pag. 81, lin. 9. — O Rei moiro Orelhão

Castilho, cuja memoria era das mais no-

táveis e assombrosas que temos conhecido,
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refere-se aqui ao poemeto Santa Comba
dos palies, com que um insigne clássico

quinhentista, o Doutor António Ferreira,

celebrou o martyrio da dita Santa.

Pag. 84, lin. 4. — o Dominó nas egrejas

Allusão ao deplorável costume, que nos

parece um tanto modificado, de se tocarem
nas orchestras das festividades sacras tre-

chos de musica profana. Nos Vípos e mor-
tos tratou Castilho largamente o assumpto.
Aqui refere-se a fragmentos da antiga ope-

reta do theatro da rua dos Condes O Do-
minó preto (Le domino noir)^ por acaso to-

cados ou cantados n'algum templo.

Pag. 84. lin. 9. — O snr. Franzini

Marino Miguel Franzini, honrado homem,
a quem tivemos ainda a fortuna de conhecer,

sábio notável, politico honesto protótypo do
funccionario útil, sério, e bom. Contou-se
e"tre os amigos de Castilho ; este em vários

passos das suas obras allude a Franzini, que
foi, segundo nós julgamos, o pae verdadeiro
dos estudos meteorológicos em Portugal.

Pag. 85, lin. 2. — A egreja de S. Francisco

Se coubesse aqui um capitulo desenvolvi-

do de antiguidades lisbonenses, haviamos de
escrevei o, bem ou mal. Como não cabe tu-

do quanto o assumpto exigiria, limitar-nos-

hemos a poucas e succintas noticias, que
dêem aos leitores de hoje em dia um conhe-
cimento aproximado do celebre e vetustissi-

mo convento de S. Francisco.

Tanto mais uiil ficará sendo o esboço.
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quanto as gerações modernas parecem haver
timbrado em demolir, vilipendiar, fazer es-

quecer, as memorias d'csta casa claustral,

notável entre todas. O convento propriamen-

te dito, ou o arrazaram, ou o repartiram en-

tre si para variados usos, como uma alca-

teia de chacaes famintos desmembra a den-

tes a sua preza ; a sumptuosa egreja, demo-
liram-n a a pedra e pedra, e empregaram lhe

a alvenaria e os mármores em obras profa-

nas ; o próprio titulo, o nome do Orago, o
luminoso nome do grande S. Francisco, teem
tratado, muito de caso pensado, de o apagar

e expungir em toda a parte: o largo em fren-

te é da Bibliotheca Publica ; a bella rua a

seguir até ao Chiado é de um explorador

africano, que nada tinha com ella ; a rua Oc-

cidental, que lembrava a invocação do tem-

plo outr'ora tão ligado e contíguo com o an-

tigo mosteiro, a rua dos MartyreSy u^^a o

nome de outro africanista. Do seraphico de

Assis, apenas se lê o nome na calçada que

sobe dos Retrozeiros até ao Ferragial, e na

outra Íngreme viella que trepa do Almada
;

mas será por pouco tempo, até que algum
vereador se lembre de as reclamar para si

ou para algum amigo. E' triste, mas é bem
verdade : ha hoje o propósito firme de obli-

terar tudo quanto é velho, nobre, histórico,

sagrado ; e esse propósito é a vergonha das

Vereações.
#

Quem percorre o bellissimo plano lisbonen-

se de 1807, vc por cima da Ribeira das náuS

um grande quarteirão irregular, emoldurado
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pela rua do Ferraeial de cima ao sul, pela de

S. Francisco ao nascente, pela travessa da Par-

reirinha ao norte, e pela rua Nova dosMarty-
res ao poente. Esse quarteirão muito vasto

já tinha sido desbastado e regularisado pelos

alinhamentos pombalinos, e já se entrajava

ás modas da Lisboa renascida.

Temos alem doeste o plano immediatamen-
te anterior ao terremoto de i75i> ; rasgavam-
se lhe no perímetro seis claustros ; a saber

:

o que ainda hoje existe como dependência
do Governo civil ; e outro, que tem a enor-

me cisterna, e outros que desappareceram
nas demolições, e de que seria difficil dar

ideia sem um plano.

Ainda mais extranharemos, se comparar-
mos o estado actual com a planta de Tino-
co (i65o). O quarteirão monástico ainda no
século XVII era muito vasto, enquadrado
entre as ruas : da Cordoaria velha, ao nas-

cente (a qual corria pouco mais ou menos,
e tortuosa, por onde desliza hoje a de S. Fran-
cisco); a do Ferragial, ao sul, sem communi-
cação com a Cordoaria nova, depois chama-
da do Thesoiro velho, ao poente; a da Par-
reirinha, ao norte, com communicação para
a das Portas de Santa Catherina. Esse quar-
teirão era apenas rasgado de norte a sul por
uma viella sem sahida, talvez a rua do Saco,
com seus dois becos. Eis ahi o que se pode
perceber do desenho de João Nunes Tinoco.
O terreno da egreja d'este convento pega-

va pelo seu extremo sueste com o vetustis-

simo templo de Nossa Senhora dos Marty-
res, transferido depois de 1755 para o sitio

onde se acha hoje, e orago da populosa fre-

VOL. XLV 4



5o Emprega ia Historia deP<jrtugal

guezia a que pertencia a casa claustral dos
Franciscanos, sua irman mais nova.

Sinf\: junto d'essa parochial dos Martyres,

tão velha, tão nobre, tão repleta de memo-
rias do cerco de 1147, ergueram os Frades
de S. Francisco em 1217, governando el Rei

D. Affonso II, a sua vasta residência. O sitio

era óptimo, eo espirito nacional acompanhou
com os seus votos e as suas esmolas aquel-

les homens, que via serem em toda a parte,

e sempre, civilisadores indiscutiveis. Tinham
em volta um logradoiro vasto, que o augmen-
to da população obrigou os frades a ir ven-

dendo.
Em i5oo, e logo depois em i5o2, comprou

o Duque de Bragança D. Jayme ao conven-

to um lote de terreno, a fim de ampliar a

horta, ou jardim, do seu paço, o qual ficava on-

de é hoje o Hotel de Bragança, e alguns pré-

dios do lado oriental do Thesoiro velho. *

Somos constrangidos a condensar a ma-
téria. Quizeramos poder descrever o mostei-

ro nos séculos próximos á sua fundação ; in-

felizmente poucos dados existem, e as vistas

antigas da cidade pouco esclarecem.

O que é certo é que d'estas paredes a den-

tro se reuniram varias vezes os menibros de

um dos três braços das antigas Cortes; isso

faz suppôr, até certo ponto, que alguma sala

capaz existiria, a do capitulo talvez, merece-

dora d'essa honra.

Sabe-se também que ahi se aposentou em

* Os curiosos que desejarem mais noticias sobre o

paço dos Duques, podem consultar a Liiboa antiga.

Parte lí, tomo V, pagina 70 etc.
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1373 el-Rei de CastellaD. Henrique, n'aquel-

la desastrada invasão com que elle talou e

deshonrou o nosso território. Ahi, n^esse ca-

sarão desamparado dos frades, residiu com
elle o tredo Diogo Lopes Pacheco, a quem
se devem em grande parte aquellas ignomi-

nias ; e ambos, de olhos longos e anciosos,

observavam dos eirados a aterrada Lisboa.

Quando nos fins do mesmo século xiv cá

esteve o Duque de Cambridge, em S. Fran-

cisco foram hospedados Guilhelme Beocap
(como lhe chama Fernão Lopes), Almirante,

ou condestabre^ de toda a frota ingleza, e

mais o Marechal Mau de Gornai. *

Quem podesse percorrer os claustros e

capellas, toparia interessantíssimos documen-
tos, que esta maldita incúria dos Portugue-
zes, bem mais ainda que os incêndios e ter-

remotos, deixou destruir e esquecer.

Exemplos

:

No claustro Qqual d'elles?) mandou fazer

capella e jazigo com suas Armas o veneran-

do João Annes de Almada, filho de Vasco
Lourenço de Almada (século xiv); esse João
Annes ahi foi sepultado ao cabo da sua lon-

ga e illustre carreira de cento e dezanove in-

vernos. 2

Na capella mór do templo, atraz do altar

grande, n'uma pedra lisa de cinco palmos

* Fernão Lopes— Ch^on. d'el-Rti D. Fernando —
cap. CXXVIII e CXXIX-

* Diz isso incidentemente Francisco Coelho, rei

d'Armas índia, a pagina Ó77 do Tomo vi das Provas
da Hiít. Gen. da Casa Real,
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quadrados, liam-se estas singelas palavras,

que dispensam commentarios

:

Aqui ia'{ D. Tareja May dei Rey D. João
o I de boa memoria,^

Em dias d'el-Rei I). João III, ou por mo-
tivo de ruina,ou por desejo de embillezamen-
to, procedeu-se a reedificação considerável ^,

que não sabemos ao certo em que teria con-

sistido; apenas nos consta que o célebre

João de Castilho delineou e construiu uma
das capellas. ^

A Estatística manuscrita de 1 552, conser-

vada na Bibliotheca de Lisboa, regista na ca-

sa o numero de cem frades e cinco servidores.

Nos fins d'esse século tudo subira de pon-
to. Diz-nos o Padre Duarte de Sande no seu
escrito Lisboa em 1S84 o seguinte

:

«Não sei se é mais para admirar o nume-
ro de religiosos, a grandeza do edifício, a ex-

tensão da egreja, ou a quantia de esmolas,
com que os fieis todos os dias soccorrem
esta casa. O numero de religiosos excede a

duzentos ; a vastidão do templo, que tem três

naves, é tal, que não ha em Lisboa outro

maior. Admiram se n'elle muitas e precio-

1 Luiz Montez Mattoso — Memorias sepulcraBS do
Real Convento de S. Francisco da Cidade — mss. em
poder do snr. Conselheiro Venâncio Augasto Des-
landes, actual Administrador Geral da Imprensa Na-
cional de Lisboa.

2 Hist. Gen. da Ca<a Real—T. III, pag. 48S
? Raczynski

—

Dictionnaire hisíorico-artistiqÀe^ ci-

tando como fonte a Torre do Tombo, Ghancellaria

íl'e|-Rei D. João III, Liv. 34, fl. z.
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sissimas capellas, entre as quaes, além da
majestosa capella mór, é formosa a que foi

fundada por Martim Affonso de Sousa, um
dos Vice Reis da índia, revestida toda de
riquíssima talha doirada.» *

Uma curiosidade muito devota se admira-

va e visitava á parte esquerda por baixo do
coro, no alpendre da egreja : era uma grande
Cruz de páu, de quarenta palmos de alto.

Na base do braço principal liam-se estas pa-

lavras apenas:

Feia I Simão / Jot^ge na / nao S. / Francisco /

na era /de/ 602/.

Os piedosos visitantes com^mentavam assim
o letreiro

:

Na barra de Coulão, na índia oriental, en-

calhou entre pedras a náu portugueza
«S. Francisco» ; e foi o Santo seu orago que
a salvou, apparecendo a um marinheiro, e

lhe deu o seu bento cordão, e lhe disse

:

— Toca com elle a agua do mar.
E tendo o marinheiro obedecido á risca,

logo a náu trincando as amarras deu um sal-

to por cima das pedras para a parte contrá-

ria e segura. Partiram todos entre si em bo-

cadinhos para reliquias o cordão; e os mari-
nheiros, chegando a Lisboa em 1G04, do
mastro do seu navio engenharam esta Cruz,
e a coUocaram no alpendre de S. Francisco,

í Archivo pitioresco—T. VI, pag. C2. Traducção
do latim para portuguez por António José de Fi-

gueiredo.
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onde recordava a devoção d'aquelles espíri-

tos sinceros, embora visionários. *

O viajante francez Monsieur de Monconys,
tão conhecido pelas suas noticiosas aprecia-

ções de Portugal, escreveu em 1628:
«Possuem os Franciscanos uma casa enor-

me, em que vivem duzentos e cincoenta re-

ligiosos. A egreja é assaz vasta, e a abóbada
aguehta-se em grandes pilares, ella e elles

revestidori de foihagens doiradas sobre fun-

do azul. O claustro é muito vasto, alegrado

de laranjeiras, e communica-se com a rica

sacristia, na extremidade da qual ha uma
capella com jazigo para os Arcebispos.» ^

Como havia mais de um claustro, chamava-
se um por antonomásia o de dentro. N'elle

se abria á parte do sul uma quadra denomi-
nada de profundis. Viam-se ahi varias sepul-

turas; na 5.* lia-se:

Sepultura de João Pinto Ribeiro e

de sua mulher e herdeyros, Ja^ nella

D, Anna de Castello Branco, sua Fi-

lha, falleceu a ig de Dezembro de

* Palavras quasi formaes Jas citadas Memonas
sepulcraes de Montez Mattoso, citando a Historia

seraphica, Parte III, Livro XVII, capitulo XIÍ, n.® 1173.
^ Les cordeliers ont un bâime-t três granJ^ dans

lequel vivent deux cents cinquan e Relrgieux; ftglise
est assej grande^ et la xoúie soutenue de grands pi-

liers^ toute c^wée et dorée en feuillageSy comme
aussi le sont les piliers. Le cloitre est três grand,
égayé d'orangers, avec une riche sacristie, au b^ut

de laquelle ily a une chapeíle de marbre pour y en-

terrer les Archevêques.
Voyages de M. de Monconys—T. IV, pag. 33.

3 Montez Mattoso

—

Memorias sepulcraes citadas.
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Outro morto illustre (je quantos haveria

mais !) era o laborioso Frei Manuel da Es-

perança, benemérito chronista da Ordem,
fallecido n'este convento a 26 de Novembro
de 1Ó70, das 8 para as 9 horas da noite, com
oitenta e quatro annos de edade. Na sua

campa mandou um seu grande amigo, o Dou-
tor João Carneiro de Moraes, Chanceiler

mór do Reino, gravar o seguinte epitaphio :

Admodum Reverendo Patri Fralri
Emmanueli ab Spe^ hiqus Provincice

Portiigallice Religione et virtute decori

máximo, Ministroque Provinciali, ac

Chronographo digníssimo , non ad me^
tnoriam librts immortalem, sed ad ceter-

num amiciticB monumentum^ hiinc lapi-

dem a se humilem. ab ossibus illustrem,

Doctor Joannes Carneiro de Moraes ma-
ximtis Regni Cancellarius posuit. Obiit

26 Nopembris anno Domini lôjo, *

Quer dizer em portuguez

:

Ao muito Reverendo Padre Frei Manuel
da Esperança, siimmo ornamento d esta pro-

vincia de Portuual pela sua religião e vir-

tude, e seu Ministro provincial e Chronista
dignissimo, o Doutor João Carneiro de Mo-
raes^ Chanceiler mór do Reino collocou esta

lápide, de si humilde.mas illustre pelos ossos

que recobre ; e não para commemorar a quem
pelos seus livros se immortalisou^ mas para
deixar um eterno monumento d amisade.

* Diogo Barbosa Machado

—

Bibliotheca Lusitana
T, IIÍ, pag. 2 5 o.
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Falleceii a 26 de Novembro do anuo do Se-

nhor iG^^o,

Um certo António Pereira, que não sabe-

mos quem fosse, nem em que reinado vi-

vesse, instituiu n'este mosteiro uma capella,

cujos bens apparecem annunciados para ven-

da perante o Conselho da t/azenda em i8i3. *

Em 19 de Junho de 1707 ateou se no con-

vento um medonho incêndio, a que se refere

o noticiosissimo Frei Apollinario da Concei-
ção. ^

Provavelmente os estragos repararam-se
quanto possível, e depressa, porque as es-

molas correram com alacridade, e o serviço

religioso continuou sem interrupção, b' que
as devoções eram intensas e geraes na velha

Lisboa, não só nos particulares, educ^idos á

antiga nos princípios sãos, que as civilisa-

ções á moderna tratam de destru r, mas até

collect. vãmente nas próprias corporações offi-

cides.

Exemplo d'isto é a Junta Real do Com-
mercio, entre outras agremiações Tinha por

sua Protectora Nossa Senhora da Conceição,

a cuja Ir^agem celebrava festa solemne an-

nual n'uma das capellas d'esta mesma egre-

ja de S. Francisco. Exting indo se a Real
Junta em 1720, houve cl-Rt-i D. João V por

bem continuar por sua conra o mesnno cul-

to, 3 de modo que os devotos não ficaram

prejudicados.

* Gaveta de Lisboa—n.'^ 2''o, de 2'' de Outubro de
18 3

2 Demonstração histórica da pa*^o hia dos Marty-
rí5— pag. 258.

3 Hiit gen.—Prov.—T. iV, pag. 7Ó1 in fine.
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1
Quantas outra festas, quantas outras so-

lemnidades, publicas e particulares, votivas

e fúnebres, não veriam e não mencionariam
esses devotos frequentadores do mosteiro

!

desde as sumptuosas exéquias do poderoso
Duque do Cadaval em Fevereiro de 1727,

*

até aos mais populares festejos aos Samos
do calendário portuguez! De Santo António

(e basta este por todos) se venerava em ca-

pella sua especial uma antiga e milagrosa

Imagem. Tendo se obtido e collocado lá um
osso d'esse Orago, toda Lisboa concorreu a

visitai o; não faltando no domingo 22 de Ju-

nho do mesmo anno de 1727 a Rainha D. Ma-
ria Anna de Áustria, acompanhada do Prin-

cipe e das infantinhas. ^

Tudo ali caminhava sereno e pautado sob

o regimen monachal, quando na madrugada
de 3o^de Novembro de 1741 rebentou outro

incêndio, que em pouco tempo consumiu to-

do o dormuorio, a casa da livraria, que era

famo-^a em L sboa, a casa do despacho da Or-
dem Terceira, que tinha custado perto de 20

mil cr^uzados, etc. O fogo durou até ao dia

s guinte 3 Foi um lamentável successo, que
am tinou Lisboa inteira. A posição do edifí-

cio no viso do seu oiteiro, dominando a bai-

xa em frente dos morros orientaes, a popu-
laridade d'aquellas festas e procissões, a sym-
pdihia grangeada desde séculos pelos bem-
íazejos mendicantes, as riquezas accumu-

* Gaveta de Lisboa n.° 5, de 3o de Janeiro, n.® 6,

de Fevereiro. n.° 9, de 27 de Fevereiro de 1727.
2 (t !^e'a n." -27 de 3 de Julho de 1727.
2 irabtnett /lísfc/nco por Frei Cláudio da Conceição,

T. iX, pag. 249.
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ladas n^aquellas capellas antigas, a fama
da livraria cheia de obras primorosas,
tudo isso interessou tanto o Publico lisbo-

nense, que sahiu uma Relação descriptiva

annunciada na Gaieta^ noticiário único de
nossos maiores.*

Pensou-se logo na restauração; além das
esmolas publicas, consignou el Rei D. João
V dez mil cruzados aniiuaes, durante dez an-

nos, destinados á nova obra, e quitou os direi-

tos de entrada a toda a madeira do Brazil que
a ella se destinasse.^

Do plano e do seu architecto, nada nos
occorre, a não ser que foi necessário demolir
a antiga casa do capitulo.*

Não se achavam ainda concluídos os re-

paros e as reedificações, estavam ainda hú-

midas aquellas paredes novas, e ainda alça-

dos talvez os tabiques provisórios, quando
amanheceu sereno e cheio de sol, mas bre-

ve se resolveu e desatou em ruidosas ruinas

e incêndio voraz, o fatal i.® de Novembro

' N.** 6, de 1742. Communicação do erudito snr.

Anselmo Braamcamp Freire.
2 Gabin. hist. T. XI, pag. 3i3.
' Esse pormenor consta do próprio titulo de una

manuscrito que em ò de Dezembro de i885 fios em-
prestou o nosso velho amieo Dr. Venâncio Deslandes,
intitulado: Memorias f Sepulchraes / Do / Convento
Real de S. Francisco da / iJda^e de Lisboa^ que se

queimou em 3o / de Novembro de iqii^ demolindo-se /
o Capitulo na sua Reedificarão / Tirad s / Pelo Rev.
Padre / Luij Montez Matozo 1 scaiabit. nense / Anno
MDGi.XLl.f
Este Ecclesiastico, de quem não fala Innocencio,

é também autor de outro folheto publicado em 1745,
Historia do Senhor Roubado de Odivelias^ que pos-
suímos.
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de 1755. Foram consideráveis os destroços

em S. Francisco.

Possuímos uma Narração do formidável
terremoto^ coeva, anonyma, inédita, e fidedi-

gna, onde se lê na pag. 22 o seguinte:

«A egreja dos Religiosos de S. Francisco

da Cidade cahiu por terra; matou muita
gente. Algumas pessoas livraram por capei-

las recônditas, como na do Senhor dos des-

amparados, na casa que servia de sacristia,

e outras partes.

«O convento, de abóbadas ainda frescas,

e que se ia acabando, se arruinou em quasi

todo, sendo necessário lançar a baixo o que
ficou em pé, para fazer-se de novo.

«Os Religiosos que se acharam no coro,

fugiram logo de principio; mas, não obstan-

te isto, morreram no convento onze, entre

os quaes foram o Mestre Lamatilde, e o
Mestre Linhares; e em varias partes fora do
convento, treze.

«O fogo consumiu tudo que havia na egre-

ja e convento, em que entrou a boa livraria

d'elle, e a do coro, que era muito especial,

e rara pelas antiguas e modernas solfas c

excellentes estampas ; e também consumiu
toda a riqueza de ornamentos, pratas, e ima-

gens, da Ordem Terceira.»

Da antiga e opulenta livraria dos bons Fran-
ciscanos era bibliothecario um Frade, cujo

nome não nos occorre n'este momento, mas
cujo retrato em ponto grande se conserva
n'uma das paredes da Bibliotheea Nacional,

com a designação de ser elle o pastor do re-

banho bibliographico do convento.

O minucioso e honrado Padre João Baptista
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de Castro, testemunha ocular do flagello que
ainda hoje nos faz estremecer, conta que as

restaurações do incêndio de 1741 se achavam
completas nas partes do nascente e do norte;

e as obras continuadas até 1755 já tinham
absorvido mais de seiscentos mil cruzados

(240 contos de reis), extrahidos da consigna-

ção annual d'el Rei D. João V, continuada
por el Rei D. José, acrescendo mais de du-

zentos mil cruzados de esmolas do Brazil,

quarenta e três mil que deu a Santa Casa de
Jerusalém, dezoito mil de esmolas tiradas

na corte, e cinco mil no Bispado do Porto.

A egreja nova, segundo o mesmo bom
informador «era formosissima*, constava de
três naves formadas com doze columnas de
notável altura. Era o seu coro muito alegre

e espaçoso, e nobilíssimo; e tinha o tecto de
abóbada pintado de excellente arcbitectura

pelo famoso Baccarelli. Ornavam a egreja

muitas capellas, algumas de grande custo, e

n'ellas se dava culto a muitas imagens de
Jesu-Christo e de Maria Santíssima. D'esta

eram mais de onze, tendo todas suas irman-
dades que tratavam d'ellas com exemplar
devoção; excedendo a todas a da Ordem
Terceira, de que eram irmãos todas as Pes-

soas Reaes, e quasi toda a fidalguia da Cor-
te, e innumeravel gente de todos os estados;

dizem que em alguns annos chegou a nu-

merar vinte mil irmãos, e render sessenta

mil cruzados.»

Continua o mesmo informador:
«Achava-se n'esta conformidade tão gran-

de templo e convento, em que assistiam du-

zentos Religiosos, e elle com a duração de
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quinhentos e trinta e oito annos desde a sua
primeira fundação, promettendo quasi eterna

permanência, segundo a fortaleza com que
ia reedificado. Porém o formidável terremoto
destruiu e abateu totalmente o coro, egreja,

capella mór, as varandas do claustro grande
junto da egreja, e os seus arcos, que se con-

servavam na reedificação; e sobrevindo logo

o vehemente incêndio, converteu em cinzas

a maior parte do convento e egreja, com to-

dos os víveres da Gommunidade, toda a sua
livraria, que constava de mais de nove mil

volumes, todas as suas alfaias, as muitas e

preciosas da venerável Ordem Terceira, as

da célebre e antiga irmandade da Madre de
Deus e sua excellenie capella, e as de todas

as mais irmandades; e se presume que der-

reteu a maior parte da prata, pois até agora
não tem apparecido mais que um cálix e um
thuríbulo; sendo o mais sensivel d'este fra-

casso a morte de quasi seiscentas pessoas

e doze Religiosos, que pereceram dentro da

egreja e convento, porque, como a ruina foi

subitânea, não deu logar a que muita gente

que estava dentro podesse toda pôr se em
salvo.»

D'este desabar assim repentino de pare-

dões enormes, escapou a parte setentrional

sobre a travessa da Parreirinha, onde é hoje

o Governo civil; tudo isso, que se chamava
a Ten^a Santa^ pois ahi se albergavam os

frades da Palestina, e sobre cujo portão ainda

se via em 1906 o brasão de Armas de Go-
dofredo de Bulhão, a cruz entre quatro ou-

tras cantonadas, ainda toda a nossa geração

o conheceu intacto; mas ha dois ou poucos
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mais annos deram lhe feição nova. ]S'essa

dependência do grande recinto claustral fi-

caram em 1755 poucos frades, porque os

mais d'elles passaram para Campolide, ahi

edificaram uma pobre barraca de lona, e re-

saram pela primeira vez os officios em com-
mum na véspera de Nossa Senhora da Con-
ceição. D'ahi transferiram-se para uma quinta

a Entremuros, onde por esmolas construí-

ram uma ermida de madeira com trcs alta-

res, resando já os officios na véspera do Na-
tal.

Esses poisos provisórios não podiam fazer

esquecer a reedificação do primitivo conven-
to. Juntos alguns fundos, e assente pouco
mais ou menos o plano^ começou-se em Agos-
to de 1767 o desentulho da vastíssima ruina.

Não afrouxava a devoção publica; a escar-

cella dos mendicantes ia juntando, a seitil e

seitil, com que se erguesse de novo aquella

sossobrada casa claustral.

Aqui temos de valer-nos do grande e des-

com.prehendido operário das archeologias

lisbonenses, o bondoso José Valentim de
Freitas. Esse trabalhador, esse martyr ob-

scuro, esse desconhecido ao Público ocioso,

e ás Vereações da Cidade que tanto lhe de-

veu, esse incançavel, de quem nunca sei fa-

lar sem enthusiasmo e dor, observava a sua

querida Lisboa, registava-lhe as transforma-

ções, descrevia-lhe as ruinas, com amor de
filho e de artista.

Nos apontamentos manuscritos que deixou,

e que, não sabemos como, foram providen-

cialmente parar ao archivo da Real Associa-
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çSo dos Architectos e Archeólogos, acham-
se nada menos de quarenta e um desenhos
relativos ao convento franciscano ; e lêem-

se entre outros os seguintes paragraphos, em
que elle pinta a egreja, que os frades, nos
annos subsequentes ao terremoto construí-

ram, ou antes atamancaram. Oiçam

:

« A egreja provisória do convento de S. Fran-
cisco da Cidade era um barracão, que formava
em rectângulo o corpo da egreja de sul a nor-

rte, com os dois ângulos da parte do norte cor-

tados,. . . e d'onde começava a capella mór.
Para a parte do sul, no lado do nascente,

ficava a porta da entrada ; seguia-se-lhe a

pia da agua benta, uma capella, uma porta

para a escada do púlpito, uma capella, o púl-

pito, e outra capella. No lado obliquo uma
porta, e erguia-se a capella mór. No outro
lado obliquo, e no lado do poente, repetia-se

o mesmo sem pia da agua benta ; e a porta
fronteira á da rua deitava para um corredor
do claustro. No lado do sul tinha duas por-

tas, e uma pia de agua benta ; e no lado ao
olivel do alto dos arcos das capellas tinha o
coro, que tinha uma espécie de varanda para
a egreja, mas vinha a ficar sobre as capellas

do claustro.

«Em roda, sobre uma barra de duas fiadas

de azulejo almofadado cor de limão, em todos

os membros havia azulejos azues, onde esta-

vam representados diversos actos da vida de
S. Francisco de Assis. Estes azulejos subiam
no centro com os seus remates de ornato
até á altura de dezanove fiadas e quasi meia.
A sua pintura era softrivel, e feita com mui-
ta franqueza. Os de baixo do coro, S. Fran-
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cisco ressuscitado, eram dos melhores. A
representação dos do centro era em um glo-

bo de nuvens a Virgem Maria ; do seu lado

direito seu Santíssimo Filho, com a Cruz en-

costada a si ; do lado esquerdo S. Francisco,

e um Anjo que o apresenta. Estas nuvens,
guarnecidas de Anjinhos e Seraphins. O le-

treiro que estava no remate dizia

:

Esta Igreja de São
Francisco da Cidade

sempre foi dedicada á itnma'

ciãacia Senhora dos Anjos
da Porciunciíla.v

Falta acrescentar, que em frente da egre-

ja havia um terreirinho, onde se erguia um
cruzeiro.

Foi de certo d'esse templo interino, tão

conscienciosamente descrito pelo modesto
observador, a quem tanto deveria hoje a nos-

sa Lisboa se as Vereações o tivessem sabido
>

aproveitar, foi d'ali, que o eminente Bocage,
ainda menino de poucos annos, mas já a en-

saiar os adejos lyricos do improviso, presen-

ceou a sabida da Procissão das cinzas, a

enorme turba multa, o apertão nos claustros

e na rua ; e ao tornar a Setúbal, perguntan-

do-se-lhe o que vira, respondeu

:

Fui ver a Procissão a San-Francisco,
a quem o povo chama da Cidade;

e é grande raridade

que indo eu em carne não voltasse em cisco.

E no entanto, ia adiantando de vagarinho

a reconstrucção dos dormitórios e do tem*
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pio. o templo, que nunca chegou a acabar-se,

pronnetíia ser pela magnificência do traçado

e pela riqueza dos materiaes, uma das ma-
ravilhas da Capital. Entraram pelo século

XIX as obras.

José Valentim, para quem não havia n'es-

tes assumptos minúcias despresiveis, copiou
n'uma porta fingida da capella mór este

apontamento, que ali traçara a lápis fugiti-

vo um desconhecido, frade ou empreiteiro,

d'aquelles para quem o registo certo de uma
data é emprego útil de tempo;
No dia 4 de Março do jjgg se pô^ o pri-

meiro pedestal da capella mór,
E est'outro

:

A II de Setembro se pô:{ a prim/^ col-

liimna com chuva no anuo de 1800.
Como o templo, apenas em esboço, não

tinha ainda tecto, essa observação da chuva
dá um pittoresco realmente engraçado. O tec-

to viria a seu tempo, diziam com fé viva

os constructores, sem poder adivinhar que
d'ahi a trinta e quatro annos havia de chegar
a suppressão barbara e iníquia das Ordens.
Não temos dados para estabelecer o an-

damento dos trabalhos ; diremos só que é dos
nossos dias a existência de uma írontaria

imponente e rica, ali, junto ao que é hoje a

Bibliotheca, e no sitio exacto da parte seten-

trional d'aquelles prédios muito grandes,

muito chatos, muito semsabores, muito ri-

cos, que pertenceram aos negociantes Ygle-
sias.

Compunha-se essa írontaria monumental
de três partes, no sentido horizontal : um ele-

vado embasamento, um corpo dórico, e our
VOL XLY 5
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tro superior, jónico. No sentido vertical, era

o centro conaposto de três portas de volta

redonda sobrepojadas de três janellas orna
mentadas de phantasia, acompanhado tudo
de dois outros corpos um pouco reintrantes,

também adornados de janellas, menores que
as três centraes.

Esta descripção é feita muito por alto, e

por quem não é artista ; mas cabe aqui no-

tar a belleza da pedra, e a finura da canta-

ria. Aquella mole sem tecto erguia-se com
muita arrogância sobre o Pelourinho; se se

tivesse concluído, muito maior altura attin-

giria.

l
De que servia esse recinto amuralhado ?

de nada. Não sabemos se até 1834 continua-

riam algumas obras ; é porém claro que tudo
então cessou. Alugava-se de longe em longe,

ou emprestava-se aquelle terreiro para espec-

táculos de arlequins, exposições de feras,

etc. ; e até, em 1843 ou 44 (se nos não fa-

lha a memoria) ali esteve um Francez com
um balão. O balão, captivo por fortissimos

calabres, subia até muito a cima das ultimas

cornijas, levando o dono, aeronauta pacato

e sem aspirações a Ícaro, e alguma criança

que os espectadores lhe emprestassem por
poucos minutos. O balão erguia-se duas ou
três dúzias de braças a cima das paredes, e

a vista sobre a Cidade e o Tejo era deslum-
brante.

Até estes píncaros, verdadeiramente his-

tóricos por muitos motivos, conduziam, des-

de a Calcetaria (hoie a parte baixa da rua

Nova do Almada e S. Julião) umas calçadas

Íngremes e irregulares; mas como essa com-
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municaçao era necessária entre as imntiedia-

ções da Ribeira e o Bairro alto, traçou-se e

executou-se, não podemos bem dizer quan-

do, nem como ; só sabemos que em 1619,

anno em que Francisco Rodrigues Lobo des-

crevia em verso a jornada d'el-Rei D. Filip-

pe a Lisboa, já isso se denominava calçada

de S. Francisco *.

Pouco antes do terremoto, em Março de

1754, começou se a reedificar esta calçada

n'uma curva elegante, «por novo e nobre

desenho, — diz o Padre Castro —«fundando-
se de pedraria lavrada, e elevando se desde

a bôcca da Calcetaria, nivelada com a es-

quina da capella mór da Patriarchal até ao

palácio que foi do Conde da Ribeira, aos

Martyres.»

Note o leitor, que esses Martyres são os

antigos, junto a S. Francisco.

Vê-se que é o traçado actual da calçada

de S. Francisco, com pequena diflerença ; e

o palácio do Conde da Ribeira, minuciosa-

mente estudado na Lisboa antiga, é o que
fica no alto, ao Ferragial, com o seu terra-

dinho lateral. Quanto á calçada com os seus

acroterios de pedraria lavrada, taes como os

representa certa gravura coeva, «o grande

terremoto — conclue o sábio autor do Mappa
de Portugal— arruinou tudo antes de se

concluir.»

Esse fragmento de Lisboa, apesar de tão

central, continuou no maior desalinho desde
o terremoto. O sitio da egreja velha dos

Martyres, transferida d'ali para o Chiado

1 Obras de Lobo—ed. de 17^3, pag. 697, col. i.*
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pela reconstrucção pombalina, e toda a rua
do Ferragial de cima, muito mais estreita do
que hoje, eram entulhos inclassificáveis, ainda
em 1^48, e mal allumiados; comettiam-se
por ahi íurtos e assaltos, e campeavam im-
punes os ratoneiros e os mal ensinados. De
mais, como o terreno era cretáceo em todo
aquelle vasadoiro, vinha ahi quem muito bem
queria buscar carroçadas de barro; e tendo-

se em Junho de i836 começado a substi-

tuir por edificações regulares as ruinas que
orlavam a calçada de S. P>ancisco, a Gama-
ra bem mereceu dos seus munícipes por
tão sensata resolução. *

Ainda assim, os alindamentos levaram lon-

go tempo. Em 4 de Maio de 1849 represen-
tou a Vereação ao Ministro do Reino sobre
a necessidade de se mandar, pela Reparti-

ção das Obras publicas, construir um muro
junto ao edifício por concluir, e já arruinado,

a que chamavam a egreja nova de S. Fran-
cisco, a fim de evitar a tirada do barro, que
era diária, e punha em risco a segurança
d'esse grande templo, pertença da Fazenda
nacional.

2

Em Janeiro de 1862 autorisava a Gamara
o respectivo Vereador a mandar fazer um
gradeamento de ferro, que lá está, na cor-

tina ao fim da calçada, tornejando para a rua
de S. Francisco (hoje largo da Bibliotheca). ^

Logo no mez seguinte approvou a Gama-

* Synopse dos principaes actos adr/tinistrativos

da Camará Municipal de Lisboa em i836, pag. 12.

^'Synopse e/c—em 1849, pag. i3.

3 Synopse etc.—Qsn i852, pag. 5.
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ra o contrato relativo do dito gradeamento. *

Uma novidade aos transeuntes habituaes

do sitio:

O que é hoje largo da Bibliotheca, aquel-

le terreiro sombreado de arvores lachiticas,

e onde se levanta ha dois ar nos o busto do
Visconde de Valmor, Fausto Guedes, não
existia até i856, talvez. Por outra: a actual

frente da Bibliotheca não cahia, como cai

hoje, sobre logradoiro publico, mas sim so-

bre um claustro do antigo convento ; o actual

corredor, que sai da Escola de bellas-artes,

prolongava-se até á rua. Foi por i856 que
tudo isso, tão caduco e tão irregular, se de-

moliu e varreu; e em sessão de 20 de No-
vembro d'esse anno foi autorisado o bene-
mérito Vereador Ayres de Sá Nogueira a

mandar arborisar ao novo largo que se for-

mou em frente do extinto convento de S.

Francisco da Cidade;^ e logo na sessão de

27 se decidiu ficasse a cargo do Vereador
Esteves de Carvalho «mandar executar o ter-

raplanamento e abertura das covas para a

plantação do novo largo. »^

Com esses taes quaes adornos contrasta-

va bastante o desalinhado e ruinoso vulto da
isolada frontaria da egreja sem tecto, que,
graças ás suas paredes de castello, permane-
cia em pé, dominando a Baixa toda, como
um protesto mudo das eras mortas. Pensou-
se em acabar de vez com esse espantalho,

* Synopse^ pag. 9.

2 Annaes do Municipto de Lisboa — 1866 — n." 20,
pag. i54.

3 Ánnaes^ ctc — n.« 21, pag. 162.
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que envergonhava os suppressores das Or-
dens religiosas, e mandou-se-lhe dar em De-
zembro de i856 o alinhamento conveniente.*
Logo depois, a 3o, vistorisou-se o chão,

já vendido em lotes, e foram avisados para
o acto os respectivos donos. ^

Em i6 de Fevereiro de iSSy resolveu a

Camará pedir licença ao Governo para abrir

uma rua entre as ruinas da egreja e a Aca-
demia, a fim de estabelecer communicação
entre o actual largo e a rua Nova dos Mar-
tyres ^. Não se realisou.

Por este tempo, succediam a S. Francisco
de Assis os negociantes Yglesias e outros

proprietários, pessoas certamente muito res-

peitáveis, mas talvez menos credoras do que
Elle á veneração das gerações. O sitio to-

mou feição nova, e triumphou por ali o lápis

do mestre d'obras rotineiro.

Em I de Dezembro de 1864 officiava o
Marquez de Sousa Holstein, Vice Inspector

da Academia Real das Bellas-Artes, pedin-

do á Gamara Municipal mandasse quanto
antes calçar o largo, que se achava em mi-

sero estado. A Gamara respondeu que o di-

to largo era propriedade particular, e por
isso ella nada podia*. Não percebemos a

resposta.

Eis aqui ficam alguns apontamentos fugi-

tivos, que poderiamos ampliar, e não pouco,

se escrevêssemos Lisboa antiga. Para aqui,

e como simples nota, bastam e sobram.

1 Annaes^ etc. ~ n." 22, pag i-o
^ Annaes^ etc. — n." 24, pag. i87.
3 Annaes etc. — iShy, n.* 29, pag. 227.
* Ârchivo Municipal— 1864, n.** 259, pag. 2068.
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Foi-nos muito agradável conservar estas

fugitivas memorias, em forma de aponta-

mentos, visto como é na proximidade do an-

tigo mosteiro, na própria rua de S. Francis-

co (hoje chrismada), que se acham as offici-

nas typographicas onde se estão imprimindo
estas obras de Castilho, na esquina seten-

trional da calçadinha de S. Francisco. Quem
quizer saber mais, consulte o Agiologio Lu-
sitano\ Tomo III, pag. 810, a Demonstração
histórica, pag. 422, etc.

Pag. 86, lin. 6— Visconde de Villarinlio

de S. Romão

Este sábio, ainda hoje lembrado, era An*
tonio Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira Gi-

rão, 1/ Visconde de Villarinho de S. Romão,
em Villa Real, Fidalgo da Casa Real, do
Conselho de Sua Majestade, Par do Reino,

Sócio da Academia Real das Sciencias de
Lisboa, e de outras Sociedades sabias, etc.

Nasceu em 1785; casou em 1808 com sua

prima D. Margarida Libania de Sousa Tei-

xeira Girão, e falleceu em Lisboa a 17 de
Março de i8o3. Castilho teve n'elle um dos

mais intelligentes e fecundos collâboradores

da JRevista.

Pag. 86, lin. 8 — Adaptação das rninas

da egreja velha do S. Francisco para o edifício

da Bibliotheca Nacional

Andava no ar a ideia de se estabelecer

devidamente a Bibliotheca Nacional de Lis-

boa. A installação primitiva tinha sido no
Terreiro do Paço, no andar cnde se acham
hoje os próprios nacionaes. D'ahi passou,
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depois de roubadas as Ordens religiosas pelo

decreto de Aguiar, para o vasto edifício do
convento de S. Francisco.

No seu luminoso Relatório acerca da Bi-

bliotheca Nacional de Lisboa e mais estabe-

lecimentos annexos^ o Bibliothecario mór
Doutor José Feliciano de Castilho Barreto
de Noronha (Lisboa, 1844, 4 volunnes), de-

pois de ponderar no capitulo xxi os graves
inconvenientes do prédio, cujo plano monás-
tico era inadaptavel aos usos de uma casa
de leitura publica, diz ao Ministro Conde de
Thomar

:

...*A dignidade nacional^ a conservação
de material tão importante, a conveniência

do serviço, a commodidade do Publico, tudo
aconselha que se appresse com todas as for-

ças o dia, em que a Bibliotheca Nacional
seja devidamente collocada.

«Para chegar a tão desejável fim, terei a
honra de submetter a V. E. incessantemente
um plano, pelo qual, quasi sem gravame da
fazenda publica, se poderá levantar um edi-

fício, digno do fim a que é destinado. Com
esse intuito trabalho por juntar dados e ava-

liações competentes, afim de poder falar

com inteira segurança. Todavia desde )á

posso repetir o que oralmente tenho por
varias vezes representado a V. E.

«O incompleto templo de S. Francisco

offerece todas as proporções para uma bi-

bliotheca majestosa. Uma avultadissima par-

te da despeza indispensável está feita, pois

se aproveitam os alicerces, as paredes, e a

frontaria, com leves alterações. A vasta ca-

pacidade da sala interior presta-se facilmente
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a toda a disposição que para conveniência e

elegância se ihe quizer dar, consentindo até

reunir quasi n'uma sala a totalidade d'este

considerável material. A isolaçao, a incom-
bustibilidade, e a facilidade de ventilação,

são qualidades de tal casa inapreciáveis. A
centralidade da sua situação, e a circumstan-

cia de ter uma só entrada, são condições im-

portantes para o Publico, e para a seguran-

ça do estabelecimento. Por ultimo : aformo-
seia-se uma parte das mais bellas da Capi-

tal, completa-se um edifício magnifico, e sal-

va se da destruição inevitável o nosso prin-

cipal deposito dos conhecimentos humanos.
<E a tão desejável resultado pode che-

gar-se com mui pouco sacrifício da fazenda
publica. A transferencia para a nova Biblio-

theca poria á disposição do Estado os dois

vastíssimos andares do convento de S. Fran-
cisco, que ella e o depósito hoje occupam.
Para aqui poderiam ser transportados, com
vantagem maior d'esses estabelecimentos e

do Público, um que hoje paga vergonhosa-
mente renda a particulares, e outro que nem
tem ainda local, e que, com os fracos recur-

sos de que dispõe, difficilmente poderá ja-

mais elevar casa, que se assemelhe á que o
depósito lhe cederia. Os dois capitães, que
já hoje existem, e que essa transferencia

libertaria, bastariam, com pequeno auxilio

mais, para completar a grande e útil obra,
que ardentemente sollicíto.

«Serei mais explicito, quando poder (o que
cedo terá logar) estabelecer os meus cálcu-

los em algarimos».

Apesar de tão bons desejos, e passados
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sessenta e tantos annos, tudo permanece
como estava. ^Tudo ? não

;
peorámos. A

Bibliotheca, a despeito das longas e dispen-

diosíssimas tarefas que tem exigido ás Obras
publicas, continua mal e pessimamente
aquartelada ; e o majestoso edifício da egre-

ja monástica destruiu-se, vendeu-se a reta-

lho, substituiu-se por edificações particula-

res. Vai tudo sempre muito bem.

Pag. 88, lin. 4.— Quod non fecemnt barbari
feoerunt Barberini

O que os bárbaros não fizeram, fize-

ram-n-o os Barberini.

Explicação

:

O amphitheatro Flávio, chamado o Gol-

liseu, em Roma, uma das maravilhas da ar-

chitectura dos Antigos, resistiu a dois mil

annos de existência, com quanto muito mu-
tilado pelo vandalismo dos modernos, bem
mais que pelo tempo. Chegaram as auto-

ridades a permittir, que d'aquelle monumen-
tal acervo de mármores e alvenaria se fos-

sem arrancar materiaes para edificações

particulares. Custa a crer, mas, em todo o
caso, algumas vereações lisbonenses devera

approvar a sem-ceremonia. As invasões dos

hunos e dos vândalos tinham respeitado a

grande mole do Colliseu ; mas a familia

dos Príncipes Barberini locupletou-se com
a pedraria com que edificou o seu admirá-

vel palácio; e foi, segundo se diz, o Santo
Padre Urbano VIII, filho da Casa, quem
tolerou, ou determinou, essa roupa de fran-

ceses. Por isso o bom senso popular pro-

testou no conhecido provérbio : O que os
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bárbaros pouparam, cometteram-n o os Bar-

beriní.
Pag. 88, lin. 8.— Theatro ran

E' sempre a mesma ideia do theatro

agrião^ theatro aquático, etc, applicada ao

novo edifício, Dor causa dos lençoes de agua

subterrânea que jorravam do alicerce.

Pag. 90, lin. 19 e 20.—-Processo de D. Thomaz
de Nápoles contra o Visconde de Villa-nova

de Souto d'el-Rei

D. Thomaz de Nápoles de Noronha e

Veiga, Fidalgo Cavalleiro, natural de Bem-
fica, avô de D. Thomaz, Visconde de Alem-
quer, ha poucos annos fallecido.

O Visconde de Villa-nova de Souto
d el-Rei, António José de Almada e Mello
Velho de Lancastre de Carvalho da Fonseca
de Castro e CamÕe«?, 4.° Visconde, etc.

Ignoramos o pleito que se agitou entre

ambos estes fidalgos.

Pag. 90, lin. 24. — o Delegado Castilho

Adriano Ernesto de Castilho Barreto,

Bacharel formado em Direito pela Univer-
sidade de Coimbra em 1822. Nomeado De-
legado do Procurador Régio no 4.° Distri-

cto de Lisboa por decreto de 24 de Dezem-
bro de 1834; posse em 16 de Janeiro de
i835. Na 5.* vara por decreto de 19 de
Abril de 1837; exonerado a 3i de Janeiro
de 1840. Delegado na 3.^ vara por decreto
de 7, e posse de 16 de Janeiro de 1841.
Ajudante do Procurador Régio da Relação
de Lisboa, por decreto de 11, e posse de
ib de Outubro de 1844. Juiz, etc.
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Pag. 90, lin. 25. — O Juiz Paredes

Era o Conselheiro D.^'" Manuel da Cunha
Paredes, honrado e perito magistrado, que
todos ainda conhecenaos, pois fàlleceu have-

rá apenas vinte annos. E' seu filho o snr.

D.^^ Paredes, e seus netos os dois talentosos

literatos Silvas Gayos. O notável homem de
letras Manuel da Silva Gayo, autor do Má-
rio e do D. Frei Caetano Brandão era ma-
rido da senhora D. Emilia Paredes, filha do
citado Conselheiro Paredes.

Pag. 92, lin. 4. — O mancebo de quem o nosso
Theatro mais se tem enriquecido

Esse elogio, tão merecido e brilhante, di-

rige-se ao joven e muito esperançoso José

da Silva Mendes Leal. Tinha em 1843 ape-

nas vinte e três annos, e havia quatro que os

seus dramas Os dois renegados e O homem
da mascara negra o tornaram celebre. Pou-
quíssimas carreiras literárias se estrearam

com tanto esplendor. Mendes Leal gosou
entre os literatos portuguezes da sua edade
realeza indisputada; os annos da maturi-

dade mostraram que os seus primeiros cla-

rões não tinham sido fogos fátuos. Lyrico

admirável, dramaturgo feliz e engenhoso,
tornou-se um dos mais apreciados e famosos
românticos de Portugal. Gloria ao seu nome;
e oxalá um editor emprehendesse reunir em
volume os versos, os dramas e comedias,

os romances, os elogios académicos, e até

os discursos parlamentares, d'esse vigoroso

talento; seria preito aos velhos, e ensino aos

novos.



Obras completas de Castilho 77

Pag. 92, lin. 8.— Josó Maria da Silva Leal

Os Vivos e mortos mencionam varias ve-

zes, e com apreço, este sizudo e apurado cri-

tico e irjvestigador.

Pag. 92, lin. 17. — Perini

César Perini, natural de Lucca, na Itália,

appareceu em Lisboa, e conviveu com a

phalange literária do tempo. As Memorias
de Castilho mencionam no e estudam-n-o.

Pag. 142, lin. 20—Qualquer vendilhão de Napoleôes
e papagaios de gesso.

Hoje não se entende geralmente essa al-

lusão. Refere-se Castilho a uns vendedores
ambulantes, quasi sempre italianos, que va-

gueavam em Lisboa, oíferecendo por preços

convidativos uns artefactos mais ou menos
artisticos, mais ou menos perfeitos, fundidos

em gesso. Eram estatuetas mythologicas, co-

pias do antigo ; eram umas cathedraes ou-

ças, que lembravam um pouco a de Milão,

com vidros de cores nas janellas, e em cujo

interior se punha uma lanterna, para ficarem

servindo de lamparinas ; eram bustos de ho-

mens notáveis, etc. Entre este ultimo grupo
figurava muita vez o Heroe de Austerlitz,

cuja gloria ainda em 1848 irradiava grande
luz. Era vulgar encontrar no taboleiro d'es-

tes vendilhões ambulantes a figura caracte-

rística de Napoleão, com a sua grande so-

brecasaca sobre a farda, chapéo armado, e

os braços cruzados sobre o peito.

// avait petit chapeau
Avec redingote grise.
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Hoje nem esses vagabundos jáapparecem,
nem já talvez as suas cançadas formas re-

produzissem Bonaparte. Os tempos são ou-

tros, outro o theatro, e mui outros os actores.

Pag. 143, lin. 14 — Passava- se^isto^á vista
da Estatua equestre

Por esta phrase, e por esta ideia, já ex-

pressa n'outra parte, se vê que a sala da
Junta promotora do Monumento era algures

no Terreiro do Paço. Onde, é que não sa-

bemos.

Pag. 144, lin. 12 — O Monumento havia de ser
forçosamente com uma estátua

Assim o ordenava a Junta, mas não pro-

cedia com acerto. A escolha do plano e do
feitio do Monumento devia pertencer única

e exclusivamente aos artistas concorrentes.

Estátua ou não estátua, columna ou arco,

isso era lá com elles. E depois de erguida a

mole, embora fosse magnifica, teria sempre
que dizer e notar o passeante ocioso.

Lembramo^nos de que, dizendo-se que a

estátua do Imperador havia de ficar com o

rosto para o theatro, os engraçados ponde-
ravam:
— D. Pedro com a Carta constitucional

na mão, estaria dizendo a Gil Vicente: O'
amigo, ^queres trocar?

E dizendo-se que a estatua ficaria (como
ficou) com a frente para o sul, os mesmos,
em virtude do preso por ter cão, preso por
não ter cão, exclamavam:
— Gil Vicente na sua attica está cha-

mando pelo Imperador, e dizendo lhe: O'
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meu senhor. Vossa Majestade esqueceu esta

papeleta.

Ha sempre modo de epigrammar; mas de

todas as criticas a mais aguda, é a seguinte:

Erigiu-se n'uma praça de Salamanca um
monumento a Ghristovão Colombo. O nave-

gador vê-se de pé, com o globo terráqueo

na mão, como apresentando o. A estatua fi-

cou por acaso voltada para o prédio onde
residia um dos mais famosos lentes da céle-

bre Universidade, chamado Mames.
E os estudantes fizeram esta chistosa quin-

tilha :

Esta estatua que aqui ves
es de Gristovai Cólon,
el ilustre Genovês;
tiene en la mano um melon,

y se lo ofrece à Mames.

Pag. 148, lin. II— O sr. Pezerat, engenheiro
franoez

Este talentoso homem, que em 1843 era

desconhecido de Castilho, e que dez annos
depois era um dos seus bons amigos, e de-

dicado admirador, mereceria aqui detida

menção, se as Memorias de Castilho o não
apresentassem em toda a sua luz. Artista

grande, e nobilissimo caracter; francez pelo

nascimento, portuguez pela alma.

HOTAS AO YOLOME lY

Pag. 7, lin. 16— O célebre Arago

Francisco Arago, o grande astrónomo que
foi o orgulho da França, deixou vestigio bri-
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Ihantissimo da sua passagem no Mundo, e

ainda hoje, apesar do progresso da Scien-

cia, é venerado.
Foi irmão do talentoso Thiago Arago, que

em i853 esteve em Lisboa, de passagem
para o Rio de Janeiro, onde falleceu.

Em Lisboa travou as mais aíFectuosas re-

lações com Castilho, como as Memorias con-

tam minuciosamente.

Pag. 7, lin. 19 — O Maire

Era autoridade correspondente aos nossos

Administradores de Concelho.

Pag. 8, lia. 5—A Lua
Aitribuiu-se até certo tempo a queda dos

aerolithos aos vulcões lunares, que os expel-

liam. Hoje sabe-se que não são outra coisa

senão fragmentos mínimos de matéria cós-

mica disseminados no espaço, e atrahidos

á Terra; a passagem d'elles na nossa atmos-

phera assignala se pelos traços luminosos a

que chamamos estrellas cadentes.

Encorpe une étoile qui file^

Qui Jile, file^ et dísparait .

,

,

Pag. 17, lin. 14— Os brincos selvagens do
Carnaval passaram de moda

Sim, passaram momentaneamente; mas
voltaram. E^ de 1840 e tantos, e i85o e tan-

tos, o delido brutal com que Lisboa cele-

brava o carnaval. Não ha qualificação para a

grossaria d'aquillo tudo: a immundicie, a ob-

scenidade, a descortezia, davam-se as mãos
e tripudiavam. N'estes primeiros annos do

4
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século XX, com as batalhas de flores e as

mascaradas collectivas e vistosas, parece

que o nosso carnaval vai tomando feição

mais europeia. Deus o queira. Saturnaes

não pertencem ao Christianismo.

Pag. 33, lin. 6— O snr. Júlio Máximo de
Oliveira Pimentel

Honrado e sizudo homem, a quem ainda

tivemos a fortuna de conhecer, pois man-
teve relações cordeaes com Castilho. Foi,

pelo fallecimento de seu Pae, 2.° Visconde
de Villa-Maior. Os seus conhecidos talentos,

o seu vasto saber, a sua probidade, a sua

dedicação ao serviço publico, elevaram-n-o

a cargos brilhantes, que desempenhou sem-
pre com brio. O acto a que se allude ahi é

dos que mais affirmam a hombridade e ga-

lhardia d'aquella alma.

Pag. 41, lin. 6—0 snr. Josó Silvestre Ribeiro

Gonsagrou-lhe sempre Castilho a mais
elevada consideração, e manifestou-lh'a em
particular e em publico muita vez.

Pag. 47, lin. 2— O Passeio aos domingos

Esse pequenino quadro está exactissimo.

O antigo Passeio publico, de sempre sau-

dosa memória para nós que tanto o conhe-
cemos e o gosámos, era a mais agradável
diversão que a Lisboa operosa possuia para
os dias feriados, e para as horas tristes.

D. Carlos de Mascarenhas, irmão do Mar-
quez de Fronteira D. Trasimundo, era en-

tão Commandante da Guarda Municipal, a
qual foi (como é hoje) um primor de aceio,

y*L. xLv 6
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disciplina, e bom serviço ; e a sua magnifica

banaa marcial, orgulho dos Lisboetas, era

a grande atiracçao dos domingos do Passeio

publico. Essas tardes inolvidáveis celebrou-

as Leonel Marques Pereira no seu conhe-
cido quadro, já reproduzido pela gravura.

Pag. 6i, lin. 3.— Alguma substancia abundante
na Natureza

Parece que o autor do artigo adivinhava

em 1843 o petróleo, que hoje se generali-

sou pelo Mundo todo.

Pag. 64, lin. 23.—Descobriu-se emfim o methodo «
de reproduzir as cores naturaes pelo Daguer- 1
reotypo

Miragem. Ainda se não descobriu essa

maravilha.

Pag. 66, lin. i.—O Doutor Jeronymo Joaquim
de Figueiredo

Era um antigo Lente da Universidade de
Coimbra no tempo de Castilho como estu-

dante
;
pae de Albino Francisco de Figuei-

redo, Venâncio de Figueiredo, e António.

Pag. 72, lin. 3."— Os que mais se assignalaram
como salvadores no incêndio do Collegio dos
Nobres

A phrase ahi empregada, em que o autor

diz que não mencionará nomes, «por não
incorrermos involuntariamente na culpa de
parciaessí, leva nos a crer que ao espirito

se lhe apresentava n'essc momento o nome
de seu irmão José Feliciano de Castilho,

entãoJDeputado, e que, correndo ao logar
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do sinistro, praticou verdadeiros prodígios

de valor, a ponto de ficar gravemente feri-

do. Os jornaes mencionaram os actos da
sua valentia, e as Memorias de Castilho

conservaram isso tudo.

Pag. 73, lin. 20.— o relógio já nao bateu
as quatro horas

Esse paragrapho é realmente bello. A
menção do relcgio é um traço de verdadei-

ro talento. Faz estremecer.

Pag. 95, lin. II. — O Advogado F.

Esse infeliz homem, antigo condiscípulo,

ou comtemporaneo, de Castilho na Univer-
sidade de Coimbra, segundo se vê no 3.°

paragrapho d'esta mesma pagina, é mais
uma triste prova de que não ha que fiar

nas fortunas e alegrias do Mundo. De todo
ignoramos o seu nome, nem temos com
quem informar-nos.

Pag. 97, lin. i5.— António Maria dos Santos
Monteiro

Foi Director da Alfandega de Lisboa, Con-
selheiro, etc. ; era pessoa de muito fino e

agradável trato, c muitíssimo bem intencio-

nada. Entrou em innumeraveis obras de
caridade; este seu acto de 1843 revela bem
a sua boa alma.

Pag. 98, lin. 19. — Miguel Paes do Amaral
e sua mulher

Elle pertencia á nobre Casa dos Paes de
Mangualde; eila era nada menos que irman
do grande e sempre lembrado Marechal
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Duque de Saldanha. Habitavam na rua das
Portas de Santo Antão, no palácio junto a

S. Luiz Rei de França, em cuja frente se

vêem ainda as Armas dos Paes esquartela-

das com as da Casa Barberini, de Roma
(três abelhas em roquete). Foi este um ca-

sal respeitabilissimo e respeitadíssimo na alta

sociedade lisbonense, sobre tudo pelas virtu-

des que a ambos os cônjuges distinguiam.

Pag. io5, lin. 9— Hj-pacio Vielle

Foi um notável relojoeiro, estabelecido

n'uma das ruas de Lisboa ; cabeça intelli-

gente, e génio emprehendedor. Castilho co-

nheceu-o muito, e apreciava-o.

Pag. Ill lin. 5— Péssimo estado da Bibliotheca
Nacional de Lisboa

Todo esse quadro, de cores carregadas

mas bem verdadeiras em 1843, deixou de
ser exacto, desde a remodelação do estabe-

lecimento em i863. António da Silva Tullio,

encarregado da reforma pelo Ministro do
Reino Anselmo JoséBramcamp,metteuhom-
bros á custosa empreza de mudar a appa-

rencia da casa internamente, e, se não con-

seguiu mais, foi só porque era isso impossível.

Foi um dos funccionarios mais zelosos da Bi-

bliotheca, e teria deixado lá um grande no-

me, se alguns dos seus successores o com-
prehendessem, e se quizessem honrar a si

próprios honrando o a elle.

Pag. 112, lin. i5 — Chamava aos seus livros um
poeta 03 seus boisinhos.

Talvez lembrado d'isso compôz Castilho
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o seguinte dístico, entre outros que adornaram
algum tempo o alto das estantes da sua li-

vraria :

Cultor do entendimento, eis os teus prados,

tuas sementes, os teus bois e arados.

Pag. 1 13. lin. 5 — Manuel Innocencio Liberato dos
Santos

Este insigne compositor musical, e pianista

notável, ainda tivemos a subida honra de o
conhecer e de o ouvir. Era suave e melódico
em tudo quanto executava ; as suas compo-
sições não sabemos julgal-as. Sem estrondo,

sem esforços, com a máxima pericia, inter-

pretava a primor as obras mais difficeis, dan-
do-lhes um brilho e uma expresssão, que só

elle sabia achar. Foi Manuel Innocencio uma
gloria da Arte, e a Rainha a senhora D. Maria
II teve-o por mestre.

Pag. 11 3, lin. 12 — Maggiorotti

Se não nos enganam as nossas informações,
este tenor, depois de ter brilhado em S. Car-
los e n'outros theatros, perdeu a voz, e aba-

lou para o Brazil, onde ainda vivia em i855,

triste, desenganado das glorias mundanas,
e dando lições para comer.

Pag. 125, lin. i6 — O snr. Reis e Vasooncellos.

José Joaquim dos Reis eVasconcellos pas-

sava, com toda a justiça, por ser um dos ma-
gistrados mais rectos e austeros do foro por-
tuguez. Foi um constitucional ordeiro, amigo
particular e auxiliar do Duque de Palmella
D. Pedro.
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Pag. 129, lin. 19 —Alexandre Herculano

Essas quinze linhas, até ao fim do capi-

tulo, são mais uma prova da maneira gene-
rosa como Castilho media os elogios, sem-
pre de cogulo, e ás mãos rotas. Poderão a
alguns parecer exageradas taes apreciações,
mas, exageradas ou não, nasciam-lhe do
fundo da alma.

KOTAS AO VOLUME Y

Pag. 5, lin. 2—Tlieatro normal

Depois da sahida do emprezario e ensaia-

dor francez Emilio Doux, o palco do theatro

da rua dos Condes empenhou-se em se na-

cionalisar. A isso alludem os elogios de Cas-

tilho n'este artigo.

Era aquillo uma sala theatral mesquinha
e sem luxo; mas, pelas obras que ahi se de-

ram, e pela sociedade culta e elegante que
nos camarotes e nas plateias se encontrava,

merecia foros de primeiro theatro portuguez,

assim como peia pericia dos executantes me-
recia os de normal. O edifício que lá vemos
hoje no mesmo sitio, esquina da rua dos

Condes para a Avenida da Liberdade, onde

campeava o seu caduco e venerando ante-

cessor, na esquina da rua dos Condes para

a rua Oriental do Passeio, é totalmente outro

do que viram nossos pães, e onde brilharam

Os dois renegados, de Mendes Leal, Os dois

campeões^ de D. Pedro da Costa, etc. etc,

a Ericia de Bocage, e a Nova Castro de

João Baptista Gomes.
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Não cabe aqui a historia do theatro desde
a sua fundação; levar-nos-hia longe esse es-

tudo; isto não é Lisboa antiga.

Pag. 6. lin. 17—Felner

Castilho refere-se a Rodrigo José de Lima
Felner, Sócio da Academia, e literato de
certo talento e bastante applicaçao.

Pag. II, lin. 2—Carestia de um barrete

Salvo o devido respeito, não concordamos
absolutamente com as apreciações do jornal

A Restauração j e do autor dos Casos do meu
tempo.

A manutenção da Santa Sé é indispensá-

vel para a existência do Gatholicismo, e para
o equilibrio do mundo; essa mantença exige

largas sommas; exigem-n-as não menos os
encargos pesadissimos que tem a Guria com
as enviaturas diplomáticas, as esmolas avul-

tadas que distribue, a propaganda multifor-

me e constante das boas ideias. A quantia a

que se allude aqui não era, a final, trocada

por um simples barrete n'uma simples caixa

de marroquim; era trocada pelas mil vanta-

gens espirituaes que de Roma dimanavam.
Os fieis contribuem todos, cada um na sua
quota parte, para terem acezo no meio das

trevas aquelle grande luzeiro. Depois da ne-

fasta queda do poder temporal; os encargos
recresceram; mas (diga se o que se disser,

e faça- se o que se fizer) a barca de Pedro
não vai a pique.

Pag. i3, lin. 2—Ciúmes negros

Parece-nos esta anecdota fugitiva do noti-



88 Emprega da Historia de Portugal

ciario lisbonense uma das mais bem conta-

das do volume.

Pag. 43, lin. i5—No palácio velho da Ajuda

Por esse adjectivo íigura-se-nos que o paço
ahi mencionado não é o actual, onde mora
Sua Majestade a Rainha Mãe, mas sim o
outro, mais ao descer a encosta, no alto do
Jardim botânico.

Pag. 57, lin. 2—Bibliotheca de Braga

O zeloso e sábio Bibliothecario era então
Joaquim Heliodóro da Cunha Rivara, abalis? -

do funccionario, literato instruidissimo, amigo
leal de Castilho. A maneira notável como
exerceu longos annos o elevado e espinhoso
cargo de Secretario Geral da índia, dá a me-
dida exacta da sua valia intellectual.

Pag. 59, lin. 6—O Representante de
Prússia n'esta Corte

Allude-se ao Conde de Raczynski, bem
conhecido pelos seus estudos de Arte em
Portugal. Onde pára hoje esse fragmento ar-

chitectonico levado por elle, é que seria curio-

so averiguar.

Pag. 117, lin. 2—Casimir Delavigne

Um robusto talento; um literato grande
em toda a extensão da palavra; um drama-
turgo de larga esphera; um dos mais eííica-

zes adeptos e propagadores da escola ro-

mântica. O nome de Delavigne é uma das

glorias puras da França.
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Pag. i3i, lin. 6—O snr. António
Pedro de Salles

Ainda vivia por 1860. Era então um ve-

lho de aspecto muito bondoso, cabello e

suissa de neve, e com a merecida reputação

de pessoa muito honesta. Conservou sempre
relações aífcctuosas com Castilho, talvez

principiadas nos annos da Repista,

Pag. 1 33, lin. 2—O convento de Xabregas

Refugimos a dar aqui algumas noticias que
possuimos sobre este importante mosteiro,

hoje reduzido a ser fabrica de tabacos. Não
desejamos allongar estas notas com coisas

que para muitos leitores serão importunas.
Apenas diremos que n'essa egreja, respei-

tada pelas labaredas em 1844, jazia o gran-

de pintor portuguez Francisco Vieira Lusi-

tano, que n'esses sitios do Beato curtiu as

dores da sua viuvez.

Pag. i37, lin. 2—Francisco Joaquim Bingre

Do que dizem os seus biographos fica no
nosso espirito a ideia da bondade e do suave
desprendimento d'este poeta. E' uma figura,

se não primacial, certamente muito sympa-
thica, entre os buliçosos versejadores do
tempo.

Pag. 143, lin. 7—João Baptista Gomes

Se este poeta está hoje esquecido de mui-
ta gente, poucos alcançaram fama egual. A
sua Nova Castro foi das obras mais vezes

lidas e ouvidas, e mais vezes representadas

em theatros públicos e particulares. Por 1873
havia em Alcântara, junto á ponte, um bar-
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racão intitulado theatro; representava ahi

uma pobre companhia hespanhola. Annun-
ciou-se D. Ignei de Castro \ fomos ; topámos
com a peça de Gomes traduzida em caste-

lhano.

KOTAS AO YOLDME YI

. Pag. 8, lin. 20—A snr.» Duqueza de
Palmella

Refere-se Castilho á virtuosa e santa i.*

Duqueza, D. Eugenia Telles da Gama. Co-
nheceu-a de perto, e tinha n'essa bondosa
senhora uma admiradora convicta a afei-

çoada.

Pag. 8, lin. 36—O snr. Padre Joseph Ilslej

Foi na Casa de S. Pedro e S. Paulo (vul-

go os Ingle^inhos) em Lisboa uma das figu-

ras mais conspícuas e respeitadas ; subiu a

Presidente da Congregação. Homem instruí-

do, e campeão denodado das doutrinas ca-

tholicas, fundou o Collegio de Entremuros,
ensinava sempre e a todo o propósito, e dei-

xou entre os seus collegas e amigos a fama
de um justo. Castilho manteve sempre com
llsley as melhores relações.

Pag. 23, lin. 7—António da Silva TuUio

Dedicado amigo de Castilho, seu discípulo

em Letras e sequaz, desde i838 ou Sg, e seu

admirador até ao fim. Poucos caracteres se

apontarão certamente tão limpos, tão gran-

des, como o de TuUio.
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Pag 35, lin. i3— O Ex."® Senhor D. Francisco
Alexandre Lobo

Homenagem inteiramente justa. O snr.

Bispo de Vizeu foi um dos luminares da Li-

teratura do seu tempo, e pessoa de virtude

indiscutível. Uma das feições caracteristicas

de Castiliio foi prestar respeito a quem lh'o

merecia. Aos velhos sobretudo, aos seus pre-

decessores na estrada da vida e do trabalho,

honrou sempre com a mais sincera venera-

ção.

Pag. 37, lin. 2—Tempestade em Lisboa

Todo este artigo é notável pela força e

exacção do descriptivo. E' modelo no género.

Tem um colorido valente, que náo esquece-

rá a quem uma vez ler esses paragraphos,

E' talvez uma das jóias do pincel d'este pin-

tor da Natureza.

Pag. 47, lin. 7—O tremebundo dente de pau

Usavam os dentistas ter pendente á porta

um colossal dente de madeira, como annun-
cio. Parecia mais um môxo de sentar, do que
um dente. Isso acabou.

Pag. 73, lin. 2—Portento musico

Ainda conhecemos muitas pessoas que se

lembravam com enthusiasmo d'este serão

artístico. Foi um assombro em Lisboa.

D'esses pães e d'esses filhos resta apenas o
nosso velho amigo o snr. Achilles Fontana,
alto empregado no Banco de Portugal. Este
artigo deve certamente avivar-lhe saudades.
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Pag. 91, lin. 2— O Mondego no Tejo.

Trata-se ahi do tristemente celebre navio,

que armado em brigue de guerra pereceu no
Oceano Indico a 22 de Janeiro de 1860. Foi
mal agoirado á nascença. Se ao deslizar no
estaleiro matou um homem, muitos mais ma-
tou ao afundar-se n'aquella terrivel catástro-

phe, que D. António da Costa com tanta

eloquência memorou no seu livro José de
Castilho, o heroe do Mondego,

Pag. 96, lin. 25—0 Leão da quinta das Laranjeiras

O fastuoso e opulento Conde do Farrcbo,
senhor hereditário d*essa quinta senhoril na
estrada de Bemfica, possuía ahi o único pa-
teo de bichos que então havia em Portugal.

Em jaulas apropriadas tinha um leão, uma
leoa, um tigre, panihtras, etc.

A voz do rei dos animaes ouvia se com
eífeito muito ao longe em Lisboa e nos ar-

redores. Todos os pormenores d'este artigo

estão exactíssimos. Hoje, tendo mudado de
dono mais de uma vez, é a quinta das La-
ranjeiras o jardim zoológico dos lisbonenses.

Pag. 10?, lin. 2 — Segundo fogo da Magdalena

Este artigo é um quadro admiravelmente
pintado ; tela enorme, que fica lembrando
para sempre.

São innumeraveis as vezes que a Revista

Universal exhortou as Vereações a que me-
lhorassem os serviços de incêndios, e con-

citou n'esse sentido a opinião publica. Inven-

tores portuguczes trabalharam no assumpto,

e os inventos estrangeiros foram trazidos a

lume, N'aquelle tempo os campanários amo-
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tinavam a Cidade, e ao seu chamamento lú-

gubre concorriam as bombas puxadas pelas

companhias de aguadeiros commandadas
pelos seus capatazes. Sim, mas a maior par-

te das vezes faltava a agua, e os soccorros
eram prestados a eito, sem disciplina, sem
táctica. A cooperação particular dos visinhos

e dos transeuntes casuaes contribuía para a

confusão do trabalho. jQue distancia d'esse

estado cahótico para o actual

!

Pag. 1 17, lin. 4 — O snr. Abbade Castro

Era o erudito Abbade António Dâmaso
de Castro e Sousa, sujeito applicado, doce,

muito polido, e que pelo trajo austero, e pelas

maneiras, lembrava o antigo regimen. Pres-
tou serviços á Literatura histórica ; é inne-

gavel ; o que o não Hvrou das facécias dos
que só teem por si a facécia. Ha ahi um livro

em que o Abbade Castro é tratado como
um caturra inútil, que passava a vida a inves-

tigar quantos botões tinha o gibão de AfFon-

so de Albuquerque, ou quantas fivelas tinha

a armadura do Gama. Pois desenganem-se
esses detractores inoíFensivos : o Abbade,
e os do feitio do Abbade, hão de ficar lem-
brando, quando das gracinhas d'esses taes

nem resto já se perceber.

Pag, 119, lin. 4— Manoel Maria Corrêa Seabra

Foi um honrado e diligente solicitador de
causas em Lisboa. Ainda o conhecemos, e

attestamos a sua Índole excellente. Uma das
provas d'ella, foi o empenho que manifestou
nos aperfeiçoamentos dos methodos de saU
Va vidas para incêndios. Lembramo-nos do
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prédio de madeira, com todos os aparelhos,

de que elle se servia para demonstrar o seu
systema ; estava em cima de uma grande
meza, e fazia os encantos de qualquer criança.

O tal official da ronda achou talvez sub-

versiva a experiência pratica intentada pelo

bom Seabra em 1845.

Pag. 121, lin. 2 — O snr. Listz

Este grande artista visitou o seu admirador
Castilho. Possuímos como relíquia um bilhete

de visita deixado pelo Musico ao Poeta.
<»

Pag. 127, lin. 5—0 Ex.«° Ministro do Reino

Era o talentoso e enérgico António Ber-
nardo da Gosta Cabral, depois Conde e Mar-
quez de Thomar, um dos mais valiosos e

dos mais calumniados chefes da Politica por-

tugueza, como podemos demonstrar a quem
o desejar.

HOTAS AO YOLUME YII

Pag. 10, lin 3o—O snr. M. L.

Visivelmente é Manuel Luiz cuja oííicina

era uma das melhores de Lisboa. E' vulga-

rissimo ver em estampas lithographicas a

designação d'esse artista.

Pag. i3, lin. 2—A aranha

Quem inventasse, e para quê, este cara-

petão monstruoso, não constou nunca ; mas
a verdade, que mil vezes ouvimos repetida,

c que Lisboa toda se remecheu, c o pasmo
foi geral.
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Pag. 14, Hn. II— O Mnseu da Academia Keal
das Scienclàs

Nos corredores e salas do extinto convento
de Jesus, mantinha-se o lindo e abundante
meseu de Historia natural, belias artes, e

curiosidades varias, reunido com tanto amor
e tanta diligencia pelo Padre Mestre Frei
José Mayne, e disperso um ._^bello dia aos
quatro ventos pela Academia. Foi esse um
acto de vandalismo inqualificável. As quintas

feiras eram um ajuntamento popular muito
curioso no Museu ; bastava a vista d'aquelles

milhares de objectos alinhados, ou pendura-
dos, ou conservados em vidraças, para edu-

car o espirito. ^Que dirá, lá no Outro-Mundo
o Padre Mestre, ao saber que os seus usufru-

tuários, os Governos liberaes, e os Academia
cos, apreciaram assim a sua dedicação, as

suas privações, e o seu amor pátrio ? I E'

uma animação a collectores e doadores.





índices

VOLXiV





índice dos artigos

DO VOLUME VII

GCXXXII—Lição para muita gente, que não

ha-de aproveitar a ninguém.. .

.

5

GGXXXIII—Innocencia 7
GCXXXIV—A tortuna bem empregada 9
GGXXXV—A aranha i3

GGXXXVI—Mascarada horrorosa i5

Notas ao volume I 19

B » » II 29

» » » III 34

» » a IV 79
» » » V 86

» » tt VI yo

» X) u Vil 94

índice geral 101





índice geral
DOS

CASOS DO MEU TEMPO

M. B. O algarismo romano designa o Tolume; o arábigo, a pagina.

A alguém interessará IV, 1 1

5

Abbade da Victoria. Ajuda a bem morrer
um condemnado I, 22

Abranches. Vide Silva Abranches^
Abreu. Vide Machado de Abreu.

Abreu Castello Branco. Escrivão de Direi'

to em 1843 III, ?9
Abstinência. Estado physiologico de uma

senhora III, 98
Abuso de liberdade poética IV, 1 23
Abusões Considerações sensatíssimas sobre

ellas IV, i5i

Academia Real das Sciencias de Lisboa.
Publicou em Março de 1844 a Relação
da derrota naval dos cruzados em ii8g VI, 5

Acclamaçâo de D. João IV III, 5

Aprecia-se esse primoroso capitulo. ..VII, 32
Acha (S. Miguel d'). Corridas especiaes de

toiros ahi realisadas > , . . I, 12b
Acto grande de beneficência VI, 1 3

1

Açoites • IV, 127
Advogados Sessão memorável em 1842 na

sua Associação de classe II, 77
Vide Associação dos Advogados.

Affonso II (El-Rei D.) No seu tempo foi fun-
dado em Lisboa o mosteiro dos Fran-
ciscanos VII, 48



t02 Emprega da Historia de Portugal

AfFonso. (Manuel) Proprietário no Sobral
do Monte Agraço Vi, Sg

Aguas-llvrea. Vide Arcos das Aguas-livres.
Águia. Foi o symbolo do Império Napoleó-

nico IV, 1

1

5

Foi morta uma em tSio em Melides ;com
que circumstancias notáveis IV, 1 16

Ainda escapámos d'esta vez IIÍ, 83
Ajuda. Vide Paço da Ajuda
Albertini (Madame). Actriz italiana de S.

Carlos em 1845 VI, 127
Aldeia de irmãos. íritio no concelho de

Azeitão II, 23
Alfacinha galanteador. Recebe uma dura

ensinadella de certo saloio V, 145
Algarve (O). Tem como balda o seu «Abril

e o mez que ha-de vir.» VI, iy
AUemanha. Combate por todos os medos

os suicídios I, 1 34
Alluviâo na ilha da Madeira II, 121

Almada (João Annes de). Mandou fazer
capella e jazigo em S. Francisco VIÍ, 49

Almeida (António Bernardino de). Lente da
Escola medico-cirurgica do Porto. Men-
ciona-se III, 5o

Almeida (D. Martinho de). Quem era, com
quem casou, e quem foram seus filhos. VII, 20

Parte que tomou no descobrimento dos as-

.sassinios de Mattos l obo VII, 20
Almeida Manuel de Vilhena (D. Thomaz

de). Deputado ás Cortes em í9")7. Quem
foram seus pães VII, 20

Almeirim. Charlatão que ahi appareceu, ven-
dendo-se por medico Ill, 1 29

Alphonse (Madame). Anan franceza, que
em Lisboa se exhihia em 1844 V, 124

Alves Martins i
António). Menciona-se uma

sua biographia na (jc^leria aos contem-
porâneos IV, 1 29

Alvitre (Plausibilissimo) a favor da cul-

tura da seda V, 1 3

1

Amadores da scena portugueza Socieda-
de assim denominada. Animações que
lhes dá a penna de Castilho. .

.* Ill, 27
Amaral. Vide Paes do Amaral.



Obras completas de Castilho io3

Amores de tigre VI, 6i

Amores trágicos IV, 1 55

Angra do Heroísmo. Falta de illuminação
nas suas ruas em 1842 II, 35

Anguilara. Gita-se esse poeta italiano. .. . III, 146
Animação a inventores . . VI, 1 19
Animal singularissimo apparecido junto a

Mirandella
.^ III, 77, 79

Anna e Mathens. Duas crianças agiganta-
das, que em 1842 se mostravam em
Lisboa I, 143

Annes de Carvalho (Joaquim). Traductor
de Tácito. VII, 39

Annette. Rapariga franceza formosíssima,
que servia de modelo aos primeiros
pintores de Paris V, 122

Anniversario da eleição do Papa VI, 129
Anno de 1842. Rnumeram-se algumas das

tropelias d'elle III, 71
Antigualhas portuguezas. Sua emigração

para terras estrangeiras V, 59
Antiguidades apparecidas na Sé de Ma-

drasta III, o
Antiquários. Um enigma para elles I, 63
Antónia (A Senhora Infanta D). Seubapti-

sado em Belém ; aUude-se-lhe VII, i3

Antunes Pinto (João de Deus). Cita-se. . III, 42
Ríipida apreciação d'elle Vil, 38

Árabe. E?cola d'esse idioma no convento de
Jesus VII, 43

Aragão Morato. Vide Trigoso de Aragão
Morato.

Arago (Francisco). Grande astrónomo fran-

cez. Uma opinião sua IV, 7
Elogia-se esse eminente sábio VII, 79

Aranha do convento dos Jeronymos VII, i3

Araújo (José Bento de). Membro da Junta
promotora do monumento ao senhor
D. Pedro IV em 1842 II, 87

Membro da mesma H, 142
Deixa certa quantia em testamento ao

Asylo dos velhos VI, i3i

Arcos das aguas livres. Um brado para
que se íeche a passagem superior, por
causa da frequência dos suicídios lí, 63



104 Emprega da Historia de Portugal

Lista dos artigos, em que a Revista Uni'
versai pugnou por que se fechassem ao
Publico os Arcos II, 1 1 1 nota

O mesmo assumpto ; foram emfim veda-
dos ao Publico III, 39

Rápida descripção do caminho aéreo so-
bre elles de Campolide a Bemfica VII, 27

Argumentos vivos a favor da pena capi-
tal • II, 37

Ariceira. Logar no concelho de Armamar. V, 106
Ariosto (Luiz). Resposta sua a uma per-

gunta do Cardeal d'Este III, 125
Aristóteles. Reprovam-se de passagem as

suas três unidades IV, 88
Armanar. Concelho V, 106
Arroz. Industrioso furto d'elle III, i5
Assassinos. Vide Ptres (Manuel)^ Silva

(Nuno da)^ Minhoto ( Cw/f).

Associação dos Advogados. Uma sua ses-

são memorável II, 77
Discutiu a intricada questão da connubili-
dade do carrasco III, 41

Assolações de um lobo I, 23
A. T. Barbeiro trovista, que divagava por

Lisboa em 1843 IV, i23

Athouguia. Vide Jervis de Athouguia.
Atlas. O periódico d'esse titulo apresentou

sensatas e commovidas ponderações so-

bre duelios V, 26 e seg.

Atrocidade incrivel I, 59
Atum. Sua valia alimentícia, e modos de o

preparar IV, 49
Audácia (InsofFrivel) protestante IV, 1 19
Aulete. Vide Caldas Aulete.

Aumale. Vide Duque d'Aumale.
Auctoridades policiaes de Lisboa. São elo-

giadas, com toda a justiça, por terem
mandado vigiar a passagem nos Arcos
das aguas livres III, 3(j

Azeitão. Vide Ribeira de Negreiros

.

Azevedo. Vide Olavo Correia de Ajevedo.
Azevedo Mello e Carvalho (António de).

Menciona-se uma sua biographia na Ga-
leria dos contemporâneos IV, 1 29

Azueira. Assassinio ahi perpetrado I, 87



Obras completas de Castilho *' io5

B
Baccarelli. Autor da pintura do tecto da

egreja de S. Francisco VII, 58
Baile (Grande) VI, 127
Bairro. Logarejo junto a Óbidos. Caso que

ahi succedeu III, 93

Balão captivo. Exhibia-se um nas ruinas de
S. Francisco por 1844 VII, 64

Baldacconi. Inventor de certo processo pa-
ra conservar os cadáveres VI, 70

Baptista (Veríssimo José). Gomo intervém
n'uma desordem III, 25

Carta sui à Revista Lniversal III, 61

Esboceto d'essa interessante personalida-
de lisbonense VII, 33

Barão d'Escliwege Distinto geólogodomi-
ciliado em Portugal em 1842 II, 58

Communicação do Barão a Castilho so-

bre verrumas artesianas III, 10^
Apreciação d'elle pelo conde Raczyns-

cki VII, 28
Barão de Humboldt. Gita-se II, 6

Barbeiro (Um) que escanhoa de veras.. IV, I25

Barberini. Família patrícia italiana, que
originou um proloquio epigrammatico. VII, 74

Barbosa (Augusto César) 2.® Secretario
da Associação dos Advogados em 1842 II, 77

Barca da Egreja romana. Versos de Bin-
gre a ella V, 187

Barquinha insubmergivel construida por
um tal Malbeck II, 72

Barrete (Carestia de um) V, 11

Barrete cardinalicio. Com o devido respei-

to, rectifica-se uma opinião de Castilho,

talvez não expressa com a devida cla-

reza VII, 87
Barreto. Vide Castilho Barreto.
Barreto de Oliveira (Agostinho). Proprie-

tário de uma quinta na Ribeira de Ne-
greiros, Concelho de Azeitão II, 23

Barrote Capitão da Guarda Municipal em
1842. Foi elle quem descobriu os assa-

sinios praticados por Mattos Lobo I, 17
Sua intervenção n'uma boa obra religiosa II, 10
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Allude-se de novo á sua entrada no caso
de Maitos Lobo • Vil, 19

Batel de salvação. Aparelho para náufra-

gos VI, 1 1

5

Beja (Duque de). Vide João (Infante D)
Bento (S ). O que succedeu a uma sua Ima-

gem II, 27
Benzeduras IV, 45
Bergeret. Desenhador do projecto da co-

himna de Vendôme em Paris IV, 76 nota
BibliotlieGi de Braga V, 57
Bibliotheca nacional de Lisboa. Opinavam

alguns se construísse no sitio da incom-
pleta egreja do convento de S. Fran-
cisco III, 86

Queriam outros se collocasse no recon^
struido edifício do incendiado Gollegio

dos Nobres IV, 1 1 o
Bin-Amour. Moiro, victima de inauditas

violências em Lisboa III, 61

Bingre (Francisco Jjaquim). Ultimo re-

presentante da escola poética de Elmano V, i3'

Versos d'esse bom e honrado poeta V, lòj

Bispa (A). Alcunha de certa mendiga falsa

fallecida rica em Lisboa VI, 11

Bispo de Viseu. Vide Lobo.
Bi ano. Vide Faria Blanc.
Boa nova I, 1 35

Bocage. Versos que engenhou quando era

ainda menino . ... VII, 62

O seu drama em verso Ericia foi repre-

sentado no antigo theatro da rua dos-

Condes Vil, 86
Boileau. Citam-se três versos d'elle lil, 32

Boitard. Menciona-se de passagem esse eru-

dito naturalista I, 64
Boqueirão do inferno VI, 43
Borgia. Nobre romano, portador do barrete

cardinalício para Sua Eminência o Car-

deal Saraiva em Julho de 1843 V, II

Botica da alma. E' isso uma boa biblio-

theca IV, 112

Bragança. Vide Duque de Bragança.
Brancas IV, 149
Brâzia Parda. Drama de António Pereira
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da Cunha, criticado por Luiz Augusto
Rebello da Silva, e defendido por An-
tónio Feliciano de Castilho VI, 145 e seg.

Breyner. Vide Mello Breyner.
Brito (João de). Sapateiro ao Bemformoso.

Modo como foi roubado II, 112
Bruxas. Vide Brancas,
Byron (Lord). Tradição a seu respeito.. . VII, 40

a
Cabrera. Vide Torres Cabrera.
Cadaval. Vide Duque do Ccidaval.

Cadáver apparecido entre Argéis, e Linda-a-
Velha, termo de Lisboa V, 1^9

Cadáveres de creanças reputadas não bapti-
sadas. Não se lhes deve negar sepultura
religiosa IV, Sy e seg.

Cães do tojo. Havia dois em Lisboa : um a
Santa Apollonia, o outro ao Conde Ba-
rão (na Boa Vista) I, 44

Cães do tojo da Boa-Vista. Ahi apparecia
um supposto phantasma em 1842 I, 73

Calcetaria (A). Sitio da antiga Lisboa. On-
de era VII, 64

Caldas Aulete (Francisco José). Mencio-
na-se I, 04

Aforou os terrenos da vertente de S. Ro-
que II, 04

Melhoramentos que ahi fez lí, lòi
Mandou pôr uma inscripção no lanço do
muro d'el-Rei D. f^ernando I II, (06

Dono da quinta da calçada do Duque em
Lisboa VI, 29, 3 1 , 32, 33

Menciona-se VII, 3o
Calor para as casas V, 1 1

3

Calote pregado ao diabo por um guarda
municipal II, 9

Camará Municipal de Lisboa. Celebrou
em 1842 as exéquias da Infanta D. San-
cha . II, 3í

Pelas suas demolições, muita vez inúteis,

impensadas, e vandálicas, a Vereação de
i8i5 teve no Publico a alcunha triste de
bota-abaixo II, 97

Possuía duas verrumas artesianas III, 1 10
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Camarate. Vide Visconde de Camarate.
Cambridge. Vide Duque de Cambridge.
Cameleâo (Um) humano III, g8
Camilla (Mademoiselle). Giganta franceza

que em Lisboa se mostrava em 1844.., V, 121

Allude-se a ella VI, 18

Camões. Cita-se V, 124
Canavarro. Marechal de Campo. Insurgiu-se

contra as artimanhas de certas adivinhas

na Freixeda de Cabugeira I, 182

Cantor da Sô não pôde nem deve ser ao
mesmo tempo cantor de opera cómica. III, 36

Cão (Um) que envergonha gente I, Tiy

Cão. Extremos affectuosos de um VI, b^
Cara (A) da minha Gertrudes VI, 19
Cárcere privado V, 127
Cardeal d'Este. Uma pergunta sua ao Arios-

to r III, 125
Cardoso Machado (Bernardo António).

Correspondente da Revsta Universal

em Gonjoim III, gS
Cita-se III, 97

* III, 98
Relação que fez de um caso singular. . . V, 106

Cardoso. Vide Rodrigues Cardoso.
Carestia de um harrete V, 11

Carlota, irman del-Rei de Dinamarca, e mu-
lher do Landgrave de Hesse I, 85

Carmo (Largo do) Ahi, na esquina da rua

da Oliveira, deu-se em 184? um lamen-
tável suicidio I, 1

5

Carnaval de 1843. Foi menos brutal que
os anteriores IV, 17

Caso succedido no de 1845 a um Trans-
montano VI, 1 33

De então para hoje civilisou-se. Vil, 80
Carneiro de Moraes (João). Chanceller

mór do Reino. Manda pôr epitaphio a

Frei Manuel da Esperança VII, 53

Carnota. N'esse sitio appareceu um mystifi-

cador que logrou um incauto V, 109
Carqueja. Casal nos arredores de Cezim-

bra I, 1 53

Carrasco. Sua connubilidade IIÍ, 41
Carvalho. Vide Annes de Carvalho, Ajevedo
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Mello e Carvalho^ Freire de Carvalho,
Silva Carvalho.

Casa novicial dos Jesuítas. Era em Mon-
te Olivete IV, 67

Casa professa dos Jesuítas. Era em S.

Roque . — IV, 67
Casoaes. Vide Costa Cascaes.
Castelhana. (Pateo da) Foi alagado pelo

desabamento de um muro próximo. . . . IV, i3

Castello Branoo. OíHcial superior da Ma-
rinha portugueza em 1842 II, i34

Castello Branco. (D. Anna de). Filha do ce-
lebre João Pinto Ribeiro, e sepultada em
S. Francisco da Cidade VII, i>2

Castello Branco. Vide Atreu Castello

Branco.
Castello de S. Jorge. Uma festa ahi em

1842 II, 59
Castello Melhor. Vide Marque^ de Castello

Melhor
Castilho (António Feliciano de). Silva Tul-

lio cita a /^riwaveríi d'aquelle Poeta. .. VI, 23

Defende Castilho o drama Brapa Parda,
de Pereira da Cunha, contra umas cri-

ticas de Rebello da Silva. .• VI, 145

A presente edição das obras de Castilho
imprime-se na rua de S. Francisco ( 1 907) VII, 7

1

Uma das feições caracteristicas de Casti-

lho, foi o respeito aos velhos VII, 91
Castilho (João de). Talentoso architecto e

engenheiro d'el-Rei D. Manuel e d'el-

Rei D. João III. Delineou e construiu
uma das capellas da egreja dos Fran-
ciscanos VII, 5o

Castilho (Josó Feliciano de) — o Moço.
Actos seus de valor commemorados elo-

quentemente por D. António da Costa VII, 92
Castilho Barreto. (Adriano Ernesto de).

Era Delegado em 1843 III, 90
Delegado em 1844 VI, i5

Alguns outros dados biographicos a seu
respeito VII, 75

Castilho Barreto de Noronha (Josô Fe-
liciano de). Recebeu do Governo em
1842 o encargo de mandar arrumar e
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inventariar os livros do depósito dos
extinctos conventos III, 1 1

3

Seu projecto de adaptar á sala de leitura

da Bíbliotheca Nacional a egreja incom-
pleta de S. Francisco VII, 71 e seg.

Assignalou-se notavelmente como salva-
dor no incêndio do GoUegio dos No-
bres VII, 82

Castro (Padre). Professor de arabe em
Lisboa em 1 842 III, 64

Castro (Padre João Baptista de). Cita-
se VIÍ, 57, 67

Castro. Vide Cid de Mello e Castro^ Gomes
de Caitro^ Machado de Castro.

Castro e Sousa (António Dâmaso de).

Abbade de Santa Eulália. Autor de uma
erudita memoria sobre os restos mortaes
de Vasco da Gama VI, 1

1

7

Seu rápido retrato VII, 93
Catherina II, Imperatriz da Rússia. Dois

retratos seus literários, e outro lithogra-

phado II, 67
Causa singular de incêndios IV, 7
Cautela com cautelas III, 1 1

5

Cayrol. Francez que em 1843 fabricava em
Lisboa maravilhosos objectos de vi-

dro fundido V, loi

Cerqueira. Vide Ribeiro Cerqueira.
Cerqueira de Faria (Alberto Carlos). Men-

ciona-se uma sua biographia na Gale-
ria dos contemporâneos IV, 129

Cezimbra. Nos seus arredores ha o Casal da
Carqueja I, i53

China. Conquista d'ella pelos Inglezes. . . . VII, 43
Chupancras. O que são Vil, 35

Cianati. Actor italiano de S. Carlos em 1843 VI, 127
Cid de Mello e Castro (Francisco Ignacio

de). Administrador de Mirandeila em
1842 III, 80

Cinatti e Rambois. Pintores scenógraphos
em Lisboa. Elogio de ambos III, 1 28

Autores de dois riscos para o monumen-
to do senhor D. Pedro IV. . . III, 148, i5o e seg.

Outra vez se mencionam VII, 29
Cintra. Assassínio ahi perpetrado I, 87
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Em Dezembro de 1842 houve lá inunda-
ções III, 17

Cipreste frutífero IV, 101

Circo sem espectadores II, 23

Ciúmes negros V, 1

3

Códice (Um) do século XIII Vi, 5

Coelho (João do). Moleiro assassino li, 5o
Coelho de Freitas (Manuel José). Do Bra-

zil se diiige ao Governador Civil de An-
gra, informando-o do horroroso tráfico

de brancos, que por lá se fazia em 1843 IV, 81

Collegio dos Nobres. Institue-se em Monte
Olivete, depois da extincção da Com-
panhia de Jesus IV, 68

Transformou-se na Escola Polytechnica. IV, 68
Proposta sobre o modo de se substituir

condignamente o seu incendiado edi-

fício IV, 74 e seg.

Collegio de S. Pedro e S. Paulo em Lis-

boa. Vide Ing'lepnhos.

Columna de Vendôme em Paris. Seus au-
tores, e seu custo IV, 76 nota

Columnas notáveis e monumentaes. Citam-
se algumas, e di5o-se as suas medições III, i5o

Combate de um velho e um rapaz com um
lobo II, 23 e seg.

Cometa (O) de 1843 IV, 27
Suas medições :

•
. IV, 29

Outra vez se menciona I V, 33

Balelas a que deu logar IV, 35

Cometas. Attribue-lhes a superstição do
vulgo todas as malfeitorias IV, 2.7

Como de um homem grande se faz um gran-
de homem III, 45

Como n'um volver de olhos se podem trocar

as scenas d'este mundo VI, 10

1

Companhia. Formou se uma em Lisboa para
a exploração do chamado gaj luci/ero,

e quebrou IV, 59 e seg.

Companhia de Jesus. Fulminada em 1772,
graças ás intrigas dos Governos IV, 67

Companhias. O que são as más I, 147
Conceição. (Frei Apollinario da) VII, 54
Conchaes. Terra entre Linha a-velha e Ar-

géis. Appareceu ahi um cadáver V, 39
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Conde de Farrobo. Membro da Junta pro-
motora do monumento ao senhor D.
Pedro IV II, 87

Outra vez é mencionado II, 142
Possuía duas verrumas artesianas III, 1 10

Conde Raczynski. Sua apreciação de uma
construcção de Lodi VII, 23

Como avaliava o Barão d'£sckwege . . . VII, 28
Cita se VIÍ, 5o

Conde da Ribeira Grande. Onde era em
Lisboa o seu palácio antes de 1735. . . . VII, 6;

Conde da Vidigueira. O seu palácio era
a S. Roque, ao longo da calçada do
Duque II, 100

Condessa do Vimieiro. Vendeu ao Estado
uma coUecção de bellos desenhos de
mestres IF, 58

Era D. 1 heresa de Mello Breyner, Apre-
cia-se VII, 3q

Condestavel. Vide Postigo do Condestavel
Connubilídade do carrasco IIÍ, 4

1

Constantini. Cantor de S. Carlos em 1843. IV, ii3
Constitutionnel (Le).Cita-se esse periódico

francez IV, 26
Torna-se a citar IV, 93

Contemporâneos (Galeria dos). Aprecia-se
essa publicação, apparecida em 1843.. IV, 119

Convento e egreja de S. Francisco, Qua-
tro noticias VII, 45 e seg.

Convento de Xabregas. Seu incêndio em
1 1 de Janeiro de 1844 V, 1 33

Conversão VI, 7
Cordeiro. Vide Rodrigues Cordeiro.
Cordeiro Pinheiro Furtado. (Eusébio Cân-

dido). Rápida apreciação dos melhora--
mentos que realizou no castello de S.

Jorge de Lisboa VII, 28

Cores. Parece que em 1843 se julgava have-
rem-se inventado para a photographia. IV, 64

Corpo- santo. Logarejo na Ilha 'ierceira,

destruido por um terremoto.. . . IV, 42
Corrêa (António). Assassino na Covilhan

em 1842 I, 59
Corroa de Azevedo. Vide Olavo Corrêa de

Aievedo.
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Corrêa Martins (Manuel José). Corres-
pondente da Fevista Universal III, 117

Corrêa Seabra (Manuel Maria). Autor de
um salva-vidas para casos de incêndio. VI, iiq

Corrêa Telles. Vide Homem Corrêa Tel-

les.

Correrias de dois Inglezes em Lisboa. Pri-

são d'elles II, 119
Corridas de toiros progressistas I, I23

Costa (Ambrósio da). Assassmo relapso.

Sua execução em 1842 I, 87
Costa (Emygdio da). Seu necrológio em

1 84 ^ por Abel Jordão II, 78
Costa. Vide Pereira da Cos^a. *

Costa Cabral (António Bernardo da).

Conde e Marquez de Thomar. Rápida
apreciação d'elle VII, 25

Costa Cascaes (Joaquim da). Cita-se um
artigo delle IV, 14 nota

Costa Holtreman. Vide Ribei o da Costa
Holtrem «-

Costa de Sousa de Macedo (D. António
da). Menciona-se o seu livro José de
Castilho^ o heroe do Monde/, o Vil, 92

Costa de Sousa de Macedo (D. Pedro da).

O seu drama es dois campeões foi re-

presentado com grande applauso no
theatro da rua dos Condes VII, 86

Costumeiras populares. Vide Passar pelo
vime.

.

Courrier de TEurope. Cita-se esse perió-

dico francez V, 5

1

Couto (Maurício do). Official da Marinha
portugueza em 1842 II, i34

Covellas, freguezia da comarca de Santo
Thyrso. Ahi foram prezos uns temíveis

salteadores IH, 1

5

Covellas. Vide Prior de Covellas.

Covilhan. Nos seus arrabaldes se perpetrou
em 1842 um horrível assassínio. . . I, Sg e seg.

Crawford (Henrique) Sua heróica dedica-

ção por occasião de uns naufrágios na
costa da Ilha da Madeira II, 187

Criação do trigo sem terra, e da terra pelo

trigo II, 53

TOL. XLV 8
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Cruz muito devota, que se venerava no
convento de S. Francisco da Cidade.. . VII, 5i

Cruz. Vide Ferreira da Cru^.
Cultura da seda. Alvitre V, 1 3

1

Cunha (José Anastácio da). Mencionam-
se de passagem as suas Cartas a Anélio V, 40

Cunha. Vide Pereira da Cunha.
Cunha Paredes (Manuel da). Juiz em Lis-

boa em 1843 III. 90
Aprecia-se em duas palavras VII, 76

Cunha Rivara (Joaquim Heliodóro] da).

Elogia-se VII, 88

Daguerre. Obrigou ApoUo a servir os ho-
mens, retratando-os II, 5

Daguerreotypo. Suas vantagens, e seus

progressos IV, 63

Dama (A) branca. Opereta representada
em 1842 no theatro da rua dos Condes III, 3i

Debaixo das flores a áspide VI, 99
Degousée (Monsieur). Engenheiro francez,

perfurador dos poços artesianos II, 5j
Delaroche (Paulo).Teve por modelo do seu

quadro Joanna Gray a giganta Camilla V, 122

Delavigne (Casimiro). Gita-se IV, 88
Menção do fallecimento d'esse grande

poeta V, 117

Traducção de versos seus por Mendes
Leal ^' *^Z

Aprecia-se o eminente escritor VII, 88

Denon. Autor da columna Vendôme em
Paris IV, 76 nota

Dente de pau Usavam-n-o os dentistas

pendurado á porta ; costume findo. . . . Vil, 91

Desar (Um novo) nos ameaça II, 33

Deslandes (Venâncio). Possuidor de um
precioso manuscrito histórico VII, 5o, 56

D. H. F. Tenente da Armada portugueza.

Verbéra-se o seu cruel procedimento
em certa occasião IV, 1 37

Diabo (O) no corpo • V, 61

Dias de jejum VI, 63

Dias (Os três últimos) de um senten-
ciado I, j5 e seg.
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Dinamarca. Por todos os modos combate
os suicídios I, 1 34

Di Pletro (Monsenhor). Núncio em Lisboa.
Celebra o anniversario da eleição de
Sua Santidade Gregório XVI VI, 129

Distracção IV, 5

Documentos antigos. Muito podem auxi-

liar os estudos históricos e literários.. III, ii3

Dona Branca. Allusao a esse poema de Al-
meida Garrett VI, 20

Donzella que vivia sem comer III, c5
Duarte e Silva. Portou-se admiravelmente

a bordo de um navio onde viajava, e

que esteve a pique de sossobrar II, i3q

Duello. Argumentos contra V, 2 3, 26
Duello em Florença V, 23

Duello em Londres V, 25

Dumas (Alexandre). Menciona-se IV, 88
Noticia que se espalhou de ter morrido
n'um duello em 1843 V, 23

Menção do seu D, João de Marana VII, 25

Duo in carne una III, 35

Duprat (Luiz). Advogado em Lisboa III, 42
Duque d'Aumale. Sua estada em Portugal

em 1 842 II, 85

Sua jornada de I isboa a Coimbra II? ic?

Sua sabida de Coimbra e tornada a Lis-

boa II, 1

1

5

Duque de Beja. Vide João [Infante D.)
Duque de Bragança. Foi-lhe oíTerecido du-

rante o cerco do Porto o segredo de
certo explosivo moi tifero, que Sua Ma-
jestade recusou VI, 87

Duque do Cadaval. Palácio e jardins sum-
ptuosos, que possuía em Lisboa, ao Ro-
cio, onde é hoje a estação do caminho
de ferro 11, 104

Suas exéquias em S. Francisco VII, 55

Duque d'Orléans. Primogénito d'el-Rei Luiz
Filippe de França. Sua prematura e de-

sastrada morte VII, 44
Duque de Palmella, D. Pedro. Membro

Presidente da Junta promotora do mo-
numento ao senhor D. Pedro IV em
1842 II, 87
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Mencionase II, 142
Duqueza de Bragança, D. Amélia de Leu-

chtenberg e Beauharnais, viuva do se-

nhor D. Pedro IV V, 141

Duqueza de Palmella, D. Eugenia Telles
da Gama. í::eu nobre papel e sua piedo-
sa iniciativa na conversão de um luthe-

rano £.0 Catholicismo VI, 8

Edade (A) de barro V, 109
Egreja do convento de S. Francisco Ill, 85
Templo provisório construido pelos fra-

des depois de 1755. Sua descipção . . . VII, 60
Quatro noticias d'essa egreja e do mos-

meiro dos Franciscanos Vil, 45 e seg.

A egreja nova foi deixada incompleta.
Descreve-se a sua frontaria VII, 63

Dois alvitres appareceram modernamente
para se utilizar esse enorme edifício

sem tecto III, 8ó
Uma parte da demolição d'essas paredes
monumentaes levou-se para a obra do
theatro novo de D. Maria I( III, 87

Egreja romana. Versos de F. J. Bingre a

esse alto assumpto V, 1 37
Egreja de Xabregas. Ahi jazia o grande

Vieira Lusitano VII, 89
Eleizegui (D. Joaquim). Gigante hespa-

nhol que se mostrava em Lisboa em
^ 1844 VI, 17

Elidio. Vide Santo Elidio.

Embalsamamentos. Vide Immortalidáie
material.

Emigração II, 1

5

Combatese a tendência do nosso povo
para ella c. II, i5 e seg.

Emigração de antigualhas portuguezas V, 59
Emprazado VI, 141

Enke. Esse astrónomo repetiu experiências

iniciadas por Mozer \\ 6

Enigma fóssil IIL 9
Enigma (Um) para antiquários .... I, 63 e seg.

Enigma para as Justiças V, 39
Ensino dado por um saloio a um alfacinha V, 1 45
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Enxara do Bispo. Assassínio ahi perpe-
trado I, 87

Epiplianio. Célebre actor portuguez, en-
saiador ou emprezario do theatro da
rua dos Condes em 1843 V, 6

Erunt duo in carne una III, 35

Eschwege. Vide Barã) d'Eschwege.
Escola Académica. Collegio estabelecido

na calçada do Duque. Escondeu nas
suas edificações novas a lapide comme-
morativa mandada pôr por F. J. Cal-
das Aulete VII, 3o

Escola arábiga do Convento de Jesus VII, 43
Escola (A) britannica. Cana da Direcção

d'essa escola á Revista Universal. IV, i3i e seg.

Resposta de Casiilho IV, i37 e seg.

Vide Protestantes (Os)»

Escola de nado II, 1 57
Escolas Polytechnica e do exercito. Ins-

tailadas no antigo edifício do Collegio
dos Nobres IV, 68 e seg.

Escravatura branca. Infame procedimento
de especuladores IV, 81

Escuna «Boa-vista». Caso succedido a seu
bordo IV, 127

E.- perança (Frei Manuel da). Seu epitaphio

em S. Francisco VII, 5 3

Estado da província do Minho em 1842. I, ii3

Estreias. Esta palavra portugueza vale mais
que o torpe gallicismo debute III, 70

Estreias do anno de 1843 ííí, 6g
Cita-se Ovidio VII, 43

Estrellas cadentes. Vide Causa singular
de incêndios.

Exame phrenológico de Mattos Lobo. ... I, 55

Exemplar de pães V, 33

Extremos de um cão VI, 5^

Fabrica de papel. Annuncia-se a de Mon-
sieur Giton, na rua do Arco II, 1 53

Fama, jornal de literatura e theatros em
1843 III, 91

Faria. Vide Cerqueira de Faria
Faria Blano. Vide Visconde de Camarate.
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Faria Blanc (Viriato Sertório de). Opi-
nião sua manifestada na Associação dos
Advogados IH, 4

1

Quatro dados biographicos a seu respeito VII, 38

Farinhas (Rua das). Ao topo d'ella é o pa-

teo da Castelhana IV, 1

3

Farrobo. Vide Conde do Farrobo.
Farto. (Dr.) Caridade sua para com uma

Cl iança IV, 98
Favorita (A.). Opera de Verdi representada

em S. Carlos III, 48
Fawcett. Tenente Coronel inglez, morto

em duello em 1843 V, 25

Fayal. Vide Marque^ do Fayal.
Feiticeiras. Vide Brancas.
Felner. Vide Lima Felner*

Fera. (A) enigmática III, 79
Fernando (El Rei D.)-— o Formoso. Foi

collocada modernamente uma inscripção

n*um pano da muralha de Lisboa edifi-

cada por aquelle Soberano II, 106

Fernando II (El-Rei D ). Possuía, mandada
vir da AUemanha, uma verruma artesia-

na IIÍ, 110

Fôron (Monsieur). Proprietário em Claye
(França) lí, 5;

Ferreira (Doutor António). Gita-se de re-

lance a sua lenda de'^anta Comba Vil, 4^
Ferreira (Padre Elias do Carmo Cons-

tantino, Prior de Santa Justa e Ruíina.

Menciona-se um seu acto caridoso IV, 96
Ferreira (João), de alcunha «o Tripas de

lan». Assassino VI, 14

Ferreira. Vide Pinheiro Fer. eira^ Sousa dos

Santos Ferreira.

Ferreira da Cruz (João). Correspondente
da Revista Universal III, 108

Ferreri (Adriano Maurício Guilherme).
Menciona-se uma sua biographia na Gale-

leria dos Contemporâneos IV, 1 39
Ferretti. Cantor de S. Carlos em 1H43 IV, ;i3

Ferro (António). Caçador do logar de Pas-

sos, junto a Mirandella. Animal raro

abatido por elle III, 77i 79
Festa (A) no castello de S. Jorge II- 39



Obras completas de Castilho 119

Feata de egreja em S. Roque III, i33

Figueiredo. Actor cómico, e ao mesmo tem-
po cantor ecclesiastico da Sé de Lisboa,
mistura hybrida repugnante III, 3ó

Figueiredo (Albino Francisoo de). No in-

cêndio do Collegio dos Nobres teve a
desgraça de perder um seu tratado de
Mechanica ainda manuscrito IV, 71 nota

Figueiredo (António Josô de). Este eru-

dito e virtuoso Ghanceller da Nunciatu-
ra,fallecidomuito velho ha poucos annos,
traduziu a obra latina do Padre Duar-
te de Sande Listoa em i584" - • VII, 5i nota

Figueiredo Doutor Jeronymo Joaquim de)
Medico e naturalista portuguez. No prin-

cipio do século XIX conseguiu fabricar

em Coimbra vinho de marmelos, ro-

mans, pecegos, etc IV, 65
Foi lente da Universidade VII, 82

Filinto Elysio. Cita-se IV, 21
Flora e Thetis. Duas fragatas dinamarque-

zas que em 1842 visitaram o Tejo I, 85
Fogo violento no edifício do Collegio dos

Nobres, onde estavam as Escolas Po-
lytechnica e do Exercito. DescripçãoIV, 69 e seg.

Fogo (Primeiro) da Magdalena em 1787 VI, io3 nota
Fogo (Segundo) da Magdalena VI, io3
Fcgôes para sala. Vide Calorpara as casas.

Fogueiras nas ruas de Lisboa. Abuliu-as
um edital VI, 27 nota

Folque(Filippe) Falsa opinião que lhe attri-

buiram IV, 35
Fontana. Cavalheiro italiano domiciliado em

Lisboa, harpista do theatro de S. Car-
los. Manifestações do talento de seus fi-

lhos Vi, 73
Mencionam-se outra vez os Fontanas. . . . VII, 91

Fortuna (A) qvadro de Guido Reni Ill, ij2
Fortuna bem empregada VII, 9
Fortunato. Vide Samuel Fortunato.
Frades de S. Francisco. Para onde passa-

ram depois do terremoto de ijb5 Vlí, 59
França (João). Salteador III, 1

3

Francisco (Mosteiro de S.). Quatro not-

cias históricas 4 VII, 45 e seg.
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Franco. Vide Silva Franco^ Soares Franco.
Franzini (Marino Miguel). Meteorologista

notável. Menciona-se III, 84
Este sábio foi muito amigo de Castilho. . VII, 45

Frederico, o Grande, de Prassia. Cita-se
um escrito seu sobre a Imperatriz da
Rússia II, ('7

Erederico Príncipe de Hesse. Visitou Lis-
boa em 1842 . . . : I, 85

Parece ter Gasti.ho tido relações pessoaes
com esse Príncipe I» 86, lin. g.

Frei de Carvalho (José Llberato), Tra-
ductor de Tácito VII, 89

Freitas (José Valentim de). Aprecia-se. . VII, Go
Torna-a apreciar- se Vil, 62
Cita-se VII, 63

Freitas. Vide Coelho ae Freitas.
Freitas Lomellino (Jacintho de). Sua hu-

manidade e dedicação por occasião dos
naufrágios na Madeira il, 1 ^7

Freixeda da Cabugeira Ahi duas adivinhas
exploraram com grande desplante o
povo crédulo J, 1 3

1

Friellas. Tem como balda o seu Padre Ju-
lião^ ou a sua bota VI, Sj

Furtado. Vije Cordeiro Pinheiro Furtado.
Furto industrioso III, í 5

Furto restituido por arte magica VI, 83

o-
Galeria dos contemporâneos IV, 129
Gama (Vasco da). Anduncia-se uma eiudi-

ta representação do Abbade Castro ao
Governo acerca do grande navegador. . VI, 1 17

Gamboa e Lis (António de). Foi membro
da Junta promotora do monumento ao
senhor D. Pedro II, 142

Ganal. Inventor de certo processo para con-
servar os cadáveres VI, 70

Gato. Morte desastrosa de um III, 101

Gaz lujifero. Já em Setembro de 1843 se

falava d'elle, e se desejava em Lisboa. II, 36

O mesmo assumpto r IV, 59
Gazzera. Secretario da Academia Real das

sciencias de Turim. Foi elle o achador
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do manuscrito Relação da derrota dos
cruzados em ii8g Vf, 5

Gemidos mysteriosos Vf^ gS
Generosidade de um artista lí, 109
Giganta franceza, que se mostrava em Lis-

boa em 1 844 .... V, 1 2

1

Gigante VI, 1

7

Gigantinhos (Dois) I, 143
Gil ^António). Advogado notável. Mtnciona-

se um seu discurso II, 77
Gitton (Monsieur). Industrial francez esta-

belecido em ! isboa II, i '•S

A sua bclia fabrica de papel VII, 32

Glenzed (Braz). Sua sepultura em Ma-
drasta III, 1 1

Godinho (Alexandre José). Assassinado
por um parente III, 1 17

Gomes (D. Anua Benedicta). Seu falleci-

menio V", 143

Gomes (Dr. Bernardino António). Mencio-
na se como um dos mais abalisados mé-
dicos de Lisboa I, 14

Outra vez é citado VI, 19
Gomes (João Baptista). Commemora-se o

fallecimento, cm 4 de Janeiro de 1844
da viuva do festejado poeta V, 143

O drama d'elle Nova Castro foi represen-
tado no theatro da rua dos Condes . . . VII. 86

Cita-se uma traducçao castelhane da sua
Nova Castro VIí, 89

Gomes de Castro (Conselheiro José Joa-
quim). Ministro dos Negócios Estrangei-

ros em 1842 III, 25

Um acto seu de caridade III, 64
Rápida apreciação d'esse estadista, depois

i.o Visconde e i.° Conde de Castro ... VIÍ, 37

Gomes de Oliveira. Menciona-se III, C6

Gonçalves Torres (António). Caso succe-

dido com uma sua filha III, 98
Gondouin. Foi com Lepère architecto da

columna de Vendôme em Paris. . . IV, 76 nota
Governador Civil de Lisboa. Em 1842 foi

membro da Junta promotora do monu-
mento ao senhor D. Pedro IV II, 87

G. P. (J. M.) Correspondente da Revista
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Universal em Passaios, concelho de Val-
passos If, 20

Graça. Vide Senhora da Graça.
Gradil. Caso sinistro, que as superstições

plebeias acreditavam ter lá acontecido VI, 43
GrenellGo Menciona-se o poço artesiano

d'esse nome em Paris I, 121

Outra vez VII, 26
Grô/ry. Dito seu muito conceituoso II', 3j
Guerra aos ratos IV, 91
Guerrilheiros. Vide Ignacio {João).

Guglielmi Desenhador de uma lithographia
do theatro de D. Maria II IV, 53

Guido. Allude-se ao seu quadro da Fortuna IIÍ, i32

Guimarães. Industrioso furto ahi realisado

por uma mulher III, i5

Guinigi (Vicente). Sábio Jesuita. Escreveu
acerca dos cometas IV, 28

Gulliver em Lisboa V, 121

Gulliver (George). Medico e padrinho em
certo duello em Londres V, 3o

KC
Habito (O) nao faz o monge II, 1 1

1

Hagi Abdsalam Bin Amour. Aventuras que
em Lisboa lhe succederam III, 23

Henrique (El Rei D.) — de Gastella. Apo-
sentou se em S. Francisco de Lisboa.. VII, 49

Heraldo (El). Gita-se esse jornal madrileno IV, 65

Herculano (Alexandre). Menciona-se uma
biographia d'elle na Galena dos con-

temporâneos .... IV, 1 29
Apreciação d'elle altamente encomiástica

e cheia de enthusiasmo affectuoso. IV, 129, i3o

Quanto Castilho o apreciava VÍI, 80

Hérlcart de Thury. Vide Visconde Héricart
de Thury.

Herodes tripas de lan VI, i3

Heroinasinha (Mais uma), I, i53

Herz Mozer, Philosopho de Kõnigsberg.
Uma sua experiência ... II, 6

Holstoin. Vide Margae^ de Sousa Holstein.

Holtreman. Vide Ribeiro da Costa Holtre'

man.
Homem Oorrôa Telles (Josô). O seu elo-
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gio foi escrito por Viriato Sertório de
Faria Blanc Vil, 38

Homem grande ,. III, ^5
Homem inoombusti7el VI, Sg
Homenagem ao antigo e ao moderno II, g3
Homens da bomba. Trabalharam muito no

alicerce do theatro de D. Maria II. Ex-
plicação VII, 37

Homero. Menc.ona-se de passagem a sua
Batrachomiomachia IV, 02

Horácio. Allusão a versos seus II, 3ó
Gita-se um verso d'elle II, 78
Outra citação IV, 59
Outra V, i5o
Outra VI», 27

Horror sobre horror IV, 37
Hóspedes sem ser convidados V, 1 53

Hugo (Victor). Menciona-se IV, 88, 8q
Hugonet (General Barão). Gitase II, 33

Humboldt. Vide Barão de Humboldt.
Hurtado (D. Publio). Erudito advogado cas-

telhano, redactor da Revista de Estre-
madura VII, 24

Hyssope (O). Cita-se esse poema cómico
de Diniz da Cruz III, i23

I
Ibarra Actor da rua dos Condes em 1842. III, 32
Ignacio (João)—o Ilhéu. Guerrilheiro da

serra do Algarve em 1843 V, 97
Ignacio (Manuel). Morre assassinado na

Azueira em i835 I, 87
Ilha da Madeira. Alluvião horrível em Ou-

tubro de 1 842 II, 121

lUuminação (Methodo novo de) V, i i

Ilaley (Padre José). Consegue pela sua
persuasiva parenése a conversão de um
lutherano ao Catholicismo VI, 8

Menciona-se e aprecia-se VII, 90
Immortalidade material VI, 69
Imperatriz (A) da Rússia II, 67
Imprecação punida V, i05

imprecações. O que significam á luz da Re-
ligião V, io3

mprensa Naoional de Lisboa. Appareci*
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mento lá de um cofre com bellas gra-
vuras em 1842 III, 57

Incêndio (O) do Collegio dos Nobres em
1843. Descreve-se IV. 67

Incêndio no convento de S. Francisco
em 1707 VII, 54

Incêndio no convento de S. Francisco
em 1741 VII, 55

Incêndio no convento de Xabregas V, i33
Incêndio desa&trado rural II, 61

Incêndio. Vide Fo^o.
Inoenáioa. Wule Salva-vidas.
Infâmia nas cans Ill, 1 17
Infanta D. Sancha. Suas exéquias em ."^an-

to António da Sé V, 55
Inglez. Affecto que um mostrou ao seu cão.

Eiogia-se IV, 23 e seg.

Inglezes. Foram muito prejudiciaes a Por-
tugal durante a invasão franceza V, i34

Vendiam ópio aos pretos e aos chins. . . . VII, 40
Inglezinhos. Os Padres assim conhecidos

em Lisboa servem zelosamente o Ga-
thohcismo • IV, 1 19

Injuria atroz a uma nação . . . . , H» 1 19
Innocencia VIÍ, 7
Inscripção conceituosa no frontão da Bi-

bliotheca de Osymandias IV, 1 12

Insolência impia de um espectador na aula
de chimica da Escola Polytechnica . . . IV, 3i

Instrucção publica. Vide Ministério.

Inundações horrorosas na Ilha da Madeira II, 121

Inventos assombrosos e utilíssimos I,- i23
Irrigação IIÍ, 109

J"
Jangra (Joaquim). Morador n'um casal no

Algarve V, 07
Jarreta (Um) do peralvilhissimo IV, 3i

J. D. M. Tenente que endoideceu com a
morte de sua mulher Vi, 77

Jejum (Dias de) VI, 63
Jervis de Athouguia (António Alluisio).

Depois Visconde de Athouguia. Mencio-
na-se uma sua biographia na Galeria
dos contemporâneos IV, 1:9
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Jesus (Joanna de). Caso com ella succe-
dido no casal da Malhada no Tição em
1843 IV, i5o

J. M G. P. Correspondente da Revista II, 20
João IV (El Rei D.) Sua acclamfção IIí, 5

Paralello d'esse senhor com seu neto o
senhor D. Pedro IV JII, 8

João V (El Rei D.) Como auxilia a reedifi-

cação do convento de S. l'rancisco de-
pois do incêndio de 184 1 VII, íd

João (Infante D ). Duque de Beja, nascido
em Março de 1842 I, 16

Jobard. Bruxellez. Explica o segredo do
Capitão Warner VI, 88

Joinville. ViáQ Príncipe de Joinville.

Jordão de Paiva Manso (Abel Maria). Ci-
ta-se um seu discurso em 1742 II, 78

Jorge (Simão). Fez uma Cruz, que foi col-

locada em S. Francisco VII, 5

1

Jornal da Sociedade das scienciaa medi-
cas. Cita-se IV, io5

Journal des sciences môdicales. Cita-se. IV, 108
Juiz. Houve um que se multou a si próprio. Vil, 5

Junta criada em Outubro de 1843 para pro-
mover e monumento ao senhor D. Pe-
dro IV III, 142

Reunia-se n'uma sala no Terreiro do Paço VII, 76
Junta Real do Commercio- Celebrava fes-

ta annual a Nossa .Senhora da Concei-
ção VII, 54

Justiça (Palácio da). Projecto de o collo-

car por ordem de Costa Cabral no con-
vento da Boa Hora I, 119

Justiça e nacionalidade. Deve ser o
lemma de todo o jornal que se prése
de sério ÍII, 92

k:
Kalley (Dr.) Inglez protestante, que na Ma-

deira fazia propaganda para a sua seita IV, 119
Kenilworth. Romance de Sir Walter Scott I, 67
Klopstook. Allusão ao seu poema Messiada í, 36
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L
Lafontaine. Menciona-se ..... IV, 92
Lahure. Francez, inventor de um aparelho

para naufragados VI, 1 15

Lamatilde. Padre Mestre Franciscano morto
pelo terremoto de 1755 VII, by

Laranjas. D'ellas se extrai vinho IV, 65

Largo da Bibliotliooa em Lisboa. O que
era até i856 VII, 69

Largo de S. Roque em Lisboa. Demolições
ahi teitas pela Gamara, e melhoramen-
tos que em 1842 se desejavam II, gl

Leal (João). Soldado macrobio em 1843. . . Ill, j$
Leal. Vide Silva Mendes Leal^ Silva Leal.

Lecesne Guillot. Francez que em Lisboa
possuia em 1844 um curioso fogão de
sala V, 1 1

3

Lecoq. Possuia uma verruma artesiana. . . . III, 1 10

Legrand. Desenhador, que lithographou o
retrato de Mattos Lobo I, 49

Lepère. Architecto, com Gondouin, da co-
lumna de Vendôme em Paris IV, 76 nota

Libertinos. Verberam-se energicamente os
que se não envergonham de compro-
metter senhoras V, 48

Lição para muita gente VII, 5

Lima Felner (Rodrigo José). Nacionalisa-

dor da comedia franceza Le père de la

débutante (O pae da actriz) V, 6

Limpa-chaminés VII, 40
Linhares. Padre Mestre Franciscano morto

pelo terremoto de 1735 VÍI, 57
Linhares (Maria de). Sua campa funerária

em Madrasta III, 10

Lis. Vide Gamboa e Lis.

Lisljoa. Tem como balda o homem das bó-

ias VI, 57
Lislz Célebre pianista, que tocou em Lis-

boa em 1844 e 45 VI, 121

Sua comparação com o insigne pianista

portuguez Manuel Innocencio Liberato

dos Santos VI, i a3

Tocou Listz em 27 de Janeiro de 1845 em
casa do Ministro do Reino Costa Cabral V, 127
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Existe um bilhete de visita do grande ar-

tista, deixado em casa de Castilho .... VII, 94
Literato tomado enganadamente por mu-

sico IV, 5

Literatura. Não foi inventada para nos
amargurar com penas ficticias, mas só

para nos alegrar, confortar, e melhorar V, 7
Lithographia do edifício do theatro de D.

Maria II publicada em Abril de 1848 .. iV, 53

Livro aberto, com rabiscas a fingir letras,

foi o symbolo da Monarchia de Julho

em França IV, 1 1

5

Livros são os bois da lavoira literária IV, 112

Dois versos de Castilho inéditos VII, 84
Lizes foram o symbolo da antiga Monarchia

legitima franceza IV, i ! 5

Lobo (Assolações de um ) I, 23

Lobo ataca um velho e uma criança ..... II, 23

Lodo. Combate de uma destemida criança

com uma fera d'essa espécie em 1842. . I, i53

Lobo (D. Francisco Alexandre). Bispo de
Viseu, e Académico eruditíssimo. Sua
tornada e Lisboa em Junho de 1844. . . VI, 35

Lobo. Vide Mattos L-bo.
Lodi (Fortunato). Combate-se o seu risco

para o novo theatro (de D. Maria llj.. I, 96
Architecto italiano, autor do plano de um
monumento ao senhor D. Pedro IV no
Rocio de Lisboa II, 88

Dois riscos apresentou para esse monu-
mento II, 109

Quatro riscos apresentou III, 148
Gomo aprecia Raczynski o seu projecto
do theatro novo do Rocio VII, 23

Allude-se outra vez ao seu desenho do
monumento VII, 29

Menciona-se VII, 29
Lombo travesso. Aldeia da freguezia de

Vagos III, io3

Lomellino. Vide Freitas Lomeliino.

Longevidade. Quando o jornalismo conta
algum caso de velhice notável, bo^n era
que narrasse os usos e costumes do ma-
crobio III, 74

Lopes, lithógrapho muito hábil, que traba-
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Ihou em Lisboa longos annos, talvez até
i853 II, 70

Lopos (Fernão). Gita-se Vil, 49
Lopes. Vide Moreira Lopes, Silva Lopes.
Lua, Acreditou-se que os vulcões d'ella ar-

rojavam á Terra os aerolithos IV, 8
Outra vez o as.^umpto VII, 80

Luiz XV, Rei de França Caso que prova a
sua boa índole natural VI, 87

Luqsor. O seu obelisco está em Paris IV, 78
Lusiadas. E' repugnante n'esse g-^ande poe-

ma a mistura do Christianismo com o
Paganismo Ill, 35

Lutrin (Le). Gita-se esse poema cómico de
Boileau III, 1 23

Luva atirada a um inimigo de brigis VI, i33

Luz (José Lourenço da). Lente da Escola
Medico-cirurgica. Merlciona-se III, ío

Luz pintora IV, 63

Macedo. Vide Cosia de Sousa de Macedo.
Maclia-fémea I, 117
Machado (Polycarpo José). Membro da

Junta promotora do monumento ao se-

nhor D. Pedro IV em i S42 II, 87
Outra vez se menciona II, 142

Machado. Yide Cardoso Machado.
Machado de Abreu (José). Era Lente da

Univer>idade de Coimbra. Casou com
a filha do poeta João Baptista Gomes.. V, 143

Machado de Castro (Joaquim). Rápido e

passageiro elogio ao seu monumento
d'el-Rei D. José 11, 1 10

Apesar do seu alto mérito, deixou duas fi-

lhas na miséria II, 1 10

Machina (Nova) infernal VI, 93
Macrobia militar III, 73
Madeira. Naufrágios n'essa Ilha II, i33

Vide Jlha da Madeira.
Madrasta. Adíigualhas apparecidas na Sé

d'essa cidade III, 9
Magdalena. Incêndio medonho ahi succe-

dido em Novembro de 1844 VI, io3

Maggiorotti. Cantor de S. Carlos em 1843 IV, ii3
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Seu fim no Rio de Janetro VII, 85

Magnetismo IV, 107
Mais um quadro para a g-aleria christan IV, 95
Mais violências do mar Destroços no Tejo ill, 21

Malbeck. Inventor e constructor de um barco
insubmergivel. Descreve-se essa obra II, 72 e seg.

Manetti. Escultor, que praticou actos meri-

tórios da maior dedicação no incêndio
da Magdalena VI, 108

Manso. Vide Jordão de Paiva Manso.
Manuel de Vilhena. Vide Almeida Manuel

de Vilhena.

Mar. Quanto o génio do homem tem con-
seguido avaisalal-o II, 71

Maravilhas no mar II, 71
Mardel (Carlos) Foi esse engenheiro e ar-

chitecto, quem riscou o edifício pomba-
lino da Inquisição no Rocio VII, 24

Maria. Filha-familias suicidada I, i3

Maria Anna (Rainha D.) Visita a egreja de
S. PYancisco VII, 55

Marquez de Castello Melhor. Palácio e

quinta que tinha junto ao Rocio, onde
é hoje a Avenida II, I04

Marquez do Fayal. Membro da Junta pro-
motora do monumento ao senhor D. Pe-
dro IV . 11,87,142

Marquez de Sousa Holstein. Quando VicQ-
Inspector da Academia, pediu o calça-

mento do largo da Bibliotheca. . VII, 70
Marqueza (7 •) de Nisa, D. Eugenia Por

escrupulcs seus, foi demolido o theatri-

nho de S. Roque II, gS

Seus titules nobiliarchicos VII, 3o
Martins. Vide Alves Martins., Corrêa Mar-

tins

Martins Pulido (Francisco) Menciona- se I, 49, 55

Martydo por amor VI, 47
Marvão (Prior de) Vide Morato.
Mascarada horrorosa VII, 1

5

Mascarenhas (D. Carlos de) Commandante
da Cjuarda Municipal de Lisboa. Sua in-

tervenção n'uma boa obra religiosa. . . II, 12

Menciona-se IV, 47
Massa Vide Sousa Massa.
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Maternidad e falsa. Vide Phenomenos {Dois)
encoutrados.

Matheus. Assim chamavam alguns errada-
mente a Mathias António I, 79

Matheus (S.) Cita- se um trecho do seu
Evangelho IV, 99

Matheus e Anna. Duas crianças italianas

agigantadas, que em I842 estiveram ein

Lisboa I, I43

Mathias (José) Criança assassinada á falsa

fé : VI, i3

Mathias António. Falso Padre, que soube
enganar a muita gente em I842 I, 79

Mattos Lobo (Francisco de) Os seus últi-

mos dias I, 25
Lista das pessoas que esse allucinado as-

sassinou em 184 1 I, 41

O seu corpo foi para a Escola medica, a
fim de ser autopsiado I, 4^

Seu exame phrenologico 1, 55
Mattoso. Vide Monte^ Mattosn
Mayne (Padre Mestre Frei José) Meneio-

na-se com elogio a fundação do seu
museu no convento de Jesus VII, o

5

Medicina de brutos III, 53
Mello Breyner. Vide Condessa do Vimieiro.

Mello e Carvalho. Vide Azevedo Mello e

Carvalho.

Mello e Castro. Vide Cid de Mello e Castro.

Mendes. Vide Pereira Mendes.
Mendes Leal. Vide S Iva Mendes Leal.

Mendiga falsa VI, 1

1

Mendiga morta de fome III, 1 37
Mendonça Advogado em Lisboa III, 42
Mesmerismo. Mixto de verdade e supersti-

ção IV, 107

Metliodo (Admirável e preciosissimo) de
lUuminação V, 5

1

Minho. Estado d'essa província em 1842 .. I, i<3

Minhoto (Luiz) Assassino II, 38

Ministério da Instrucção publica. Em Se-

tembro de \ii41 já Castilho lembrava a

sua fundação II, 33

Ministro da Sardenha. Morou em 1842 no
palácio do Caldas na calçada do Duque II, loi
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Mirandella. Perto d'essa villa foi morto um
animal muito singular III, 77

Miscellanea noticiosa IH, gS
Misericórdia de Lisboa. O seu painel re-

presentava de uma banda a Mãe de Mi-
sericórdia^ e da outra a Senhora da Pie-
dade I, 35

M. (M. J. de) Assassino de sua própria mu-
lher. Caso horroroso .... • I, 21

Mogadoiro. Villa em Traz-os-Montes, onde
era a tapada de Nogueira incendiada em
1842 II, 61

Moimenta da Beira. Ahi foram julgados
três assassinos em 1842 II, 3j

Moiro. ^Quem o salvou? III, 61

Moiros e Judeus. Eram d'antes abundantís-
simos em Lisboa; hoje raros VIÍ, 3i

Monconys (Monsieur de) Cita-se Vil, 52
Mondego (O) no Tejo. Lançamento d'esse

navio ao mar no arsenal de Lisboa. . . . VI, 91
Seu triste fim no Oceano Indico em 22 de

Janeiro de i 860 VII, 9a
Moniz (Lourenço José) Menção honrosa

d'esse bom homem, Deputado ás Cortes
pela Madeira II, i3o

Bebeu primorosos vinhos feitos de frutas

várias nos Estados Unidos : . . . . IV, 66
Menciona-se de novo com louvor esse vir-

tuoso homem VII, 3i

Monte Olivete. Onde era esse sitio na an-
tiga Lisboa = IV, 67

Monteiro. Vide Santos Monteit^o

Monteiro Torres (Augusto) Morre assassi-

nado em Cintra em 1840 I, 87
Montez Mattoso (Luiz^ Autor de varias

obras VII, 5o, 52

Montrender. Cantão de França. Incêndios
ahi occorridos ... IV, 7

Monumento ao senhor D. Pedro IV. Pu-
gna se com toda a energia, porque seja

traçado de mãos portuguezas .... II, 87 e seg.

Projectava-se em 1842 II, 87
Monumento (O) de D. Pedro lí, 141

Monumento com estátua III, 1 13

Monumento (O) III, 1 39
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Monumento (O) de D. Pedro IV, 85

O que deveria ser o verdadeiro monumen-
to d*esse Frincípe \.. IV, log

Monumento. Considerações e anecdotas. . . VII, 78
Monumentos verdadeiros IV, 41
Moraes (Manuel de) Seu triste suicidio em

Passaios II, 19
Moraes. V\k\q Carneiro de Moraes.
Morato (Padre João Estacio) Prior de Mar-

vão. Foi esse respeitabiíissimo Eccle-
siastico um dos que ajudaram Mattos
Lobo nos seus últimos momentos... I, 32, 87

Sua commovedora morte, em quanto ex-
hortava Mattos Lobo I, 45

Alguns traços para a biographia de tão

bom Padre I, 5 1 e seg.

Menciona-se VII, 20
Morato. Vide Trigoso de Aragão Morato.
Moreira Lopes (Manuel). Negociante em

Gui larães III, 5o
Morte. Vide Pena de morte.

Motta. Vide Silveira da Motía.
Mouriz, freguezia do concelho de Paredes

;

d'ahi era o assassino Manuel RibeiroNeto II, 5o
Mozer (Herz). Uma curiosa e.iperiencia d'es-

se physico II, 6

Mulheres de virtude. Vide Ben^eduras.
Mulot (Luiz). Engenheiro, perfurador do

poço de Grenelle em Paris. . . VII, 26

Mundo. Segundo os prognósticos dos igno-

rantes devia acabar no Natal de 1842 . III, 83

Municipaes fingidos, que roubaram um
transeunte II, 112

Munroe Vide Thompson Munroe.
Musée des familles. Cita-se IV, 2i

Musica profana nas egrejas Vil, 45
Musico tomado enganadamente por literato

e antiquário IV, 5

IST

Napoleão, ou a conjuração dos artistas,
comedia IV, i5

Napoleão I premiou com a Legião d'honra
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o pae da giganta Camilla, tambor-mór
do Exercito francez V, i23

Napoleão (Luiz). Uma sua antiga tentativa

frustrada para restabelecer a casa dos
Bonapartes IV, 1 1

5

Napoleôes e papagaios. E^plica-se essa

phrase VII, 77
Nápoles (D. Thomaz de). Pleito judicial

que teve com o Visconde de Villa-nova
de Souto d'el-Rei IIÍ, 90

Nariz phenix III, 49
Narizes. A formosura d'elles varia conforme

os povos III, 49
Narração do formidável terremoto de

1755 ; manuscrito VII, 57
Nasmyth. Inglez, inventor de um barco ex-

plosivo para destruição de esquadras. VI, qS

Natação. Escola d*ella em Vienna II, ibj

Nau (Uma) empalmada por uma catraia. VI, bj

Naufrágios, na Ilha da Madeira.. II, i33

Neto. Vide Rtbeiro Neto.

Nisa. Vide Marquesa de Nisa.

Nogueira. Quinta e tapada junto á villa de
Mogadoiro. Seu incêndio em 1S42. .... II, ti

Nogueira. Vide Sá Nogueira.
Nogueira do Cravo, freguezia III, 117
Noronha (D. Henrique de). Citado por Bal-

thazar Telles I, 72
Noronha (D. Miguel José de). Governa-

dor militar do Funchal em 1842. Seus
serviços II, 140

Nova (Boa) I, 1 35

Nova da Trindade. Vide Rua Nova.

O
o. (J. J. de). Correspondente da Revista

Universal em Santo Thyrso III, i3

Olavo Corroa de Azevedo (Domingos).
Governador civil do Funchal em 1842.

Seus serviços durante um naufrágio na %

Ilha lí, 1 40
Olhão. Tem como balda o seu o^-gão VI, 5j
Oliveira (António de). Lojista do Porto,

varias vezes roubado I, 1 39
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Oliveira. Vide Barreto de Oliveira, Gomes
de Oliveira.

Oliveira Pimentel, ao diante Visconde de
Villa-Maior. Acto brioso praticado por
elle na Escola Polytechnica IV, 33

Oliveira Pinheiro (Manuel Félix de). De-
cano dos Advogados portuguezes em
1842 II, 77

Presidente da Associação dos Advogados. VII, 29
Omnipotência do Amor II, 83
Ópio para asnos. Vide Remédio (O) toma-

do pelo med co.

Orelhão. Rei moiro legendário, mencionado
pelo antigo poeta António Ferreira líl, b i , VII, 44

Orion—Gonstellação IV, 29
Orléans. Vide Duque d'Orléans.
Orpheu reconquistou Eurydice no inferno,

mas por pouco tempo IV, 24
Orta (Garcia da). Cita-se VI, 23

Ossian. Menciona-se IV, 89
Osymandias. Rei Egypcio, fundador de uma

bibliotheca. Inscripção no frontão d'elia IV, i il

Ouven. Ahi succedeu um caso curioso com
uma Imagem de S. Bento II, 27

IP

Pacheco (Diogo Lopes). Aposentado em
S. Francisco em 1 SyS VII, 49

Paço da Ajuda. N'essa casa desamparada
viviam em 1843 antigas servidoras da
Corte aposentadas , V, 43

Triste caso da fuga de uma menina, pu-
pilia e parenta de uma senhora ahi re-

colhida por favor da Casa Real.. . V, 43 e seg.

Paço d'Arcos. Celebrava a festa do Espiri-

to Santo com grandes fogos VI, 57
Paço de Sousa. D'ahi era o matador João

do Coelho II, 5o
Padecente (Um) I, 21

Padre (Um) feito á pressa I, 79
Pae (O) da actriz. Comedia franceza na-

cionalisada portugueza por Felner . . . . V, 6
Paes. Vide Jorre de Álvaro Paes.
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Paes do Amaral (Miguel). Caridade por
elle praticada para com uma criança . IV, 98

Quem era VII, 83

Paganini. Rápida apreciação d'esse extraor-

dinário rabequista VII, 24
Pagem (O) de Aljubarrota, drama de Men-

des Leal IV, 87
Menciona-se outra vez V, 3 i e seg.

Paiva Manso. Vide Jordão de Paiva Manso.
Palácio da Justiça I, i nj

Palhares. Familia que morava no prédio
que em 1844 se incendiou na Magda-
lena VI, 107

Palmella. Vide Duque de Palmella e Du-
quesa de Falmella.

Palpite III, 1 3 1

Pâo múmia II, 55

Papel II, i53

Paredes. Vide Cunha Paredes.
Parvo no género trágico lí, 10

Pasquim luminoso II, 35

Passaios, concelho de Valpassos. Triste

caso lá succedido . . II, 19
Passar pelo vime. Artigo de António da

Silva Tullio, seguido de outros de Cas-
tilho VI, 23, 3i, 33

Passeio (O) nos domingos. Rápido quadro
do Passeio publico da Baixa de Lisboa
em 1 843 r/, 47

Esse Passeio foi reproduzido n'um lindo

quadro a óleo por Leonel Marques Pe-
reira VII, 8 1

Páteo da Castelliana Foi em 1843 obstruí-

do pelo desabamento de um muro fron-

teiro .. . IV, i3

Páteo do Patriarcha. A S Roque I, 67
i heatrinho que ahi houve . . II, gS

Páteo do Penalva. A meia encosta do mon-
te de S. Roque sobre o Rocio 11, )02

Scena que ahi se deu muito burlesca .... \ I, i35

Páteos de Lisboa. O que eram. Sua des-
cripção rápida VI^ 1 35

Patriarcha. Vide Páteo do Patriarcha.
Patrício (D.) Menciona-se esse virtuoso Pa-

triarcha de Lisboa I, 80
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Paulo (Largo de S.) Junto d*ellese fez uma
pouco bem succedida tentativa de furo

artesiano em 1 849 I, 121

Payerne (Dr.) Inglez, inventor de um sino

hydraulico para mergulhadores, e de um
engenho locomotor sem vapor de agua I, \iZ

Pôchard (Monsieur). Proprietário em An-
net junto a Paris II, Sj

Pedras. Família que morava no prédio que
em 1844 se incendiou á Magdalena... . VI, 108

Pedro ;V (El-Rei D.) Seu parallelo com seu

avô el-Rei a João IV IH, 8
Rápido quadro do seu papel politico. .. . III, 140

Desejo que manifestou acerca do seu pró-

prio monumento se no futuro houves-
sem de lh'o erigir IV, 85

Pelletan (Dr.) Physico francez, inventor de
certo gaz de illuminaçâo V, 5

1

Pena de morte. Se cumpre, ou não, abo-

lil-a, é controverso entre os crimina-

listas I, 46 nota
Argumentos vivos a seu favor II, 37
Ainda hoje tem numerosos adeptos VII, 21

Penalva Vide Páteo do Penalva.

Perdigueira Uma cadella d'esta raça ama-
menta por amor os filhos de uma po-
denga . Como III, 96

Pereira (António). Possuiu capella em
S. Francisco de Lisboa VII, 54

Pereira. (José). M?)tou um cunhado III, 118

Pereira da Costa (D. Adelaide). Uma das
victimas de Mattos Lobo I, 32

Era viuva do grande musico portuguez
João Evangelista VII, 2

1

Pereira da Costa (João Evangelista).
Notável pianista e compositor VII, 21

Pereira da Costa (Joaquim). Opulento
herdeiro de José Bento de Araújo VI, i32

Pereira da Cunha (António) Autor do
drama Brj:^ia P.z*'da VI, 14^

Pereira Mendes. (José). Medico e Secre-

tario da Escola Medica de Lisboa em
1842. Autor de um estudo sobre Mattos
Lobo I, 55

Perigos de observar à, risca o Mahome-
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tismo IIí, 23
Perini (César). Menciona-se, IIÍ, 92
Autor de uma peça paleada no Salitre,

Napoleão, ou a conjuração dos artiS'

tas IV, i5

Parece haver sido editor de uma lithogra-

phia do theatro de D. Maria ÍI desenha-
da por Guglielmi IV, 53

Menciona-se de novo VII, 77
Petróleo. Parece que o autor em 1843 o

adivinhava VII, 82
Pezerat (Pedro José). Engenheiro fran-

cez^ autor de um risco para o monu-
mento do senhor D. Pedro IV III, 148

Menção honrosa do mesmo Pezerat VJI, 7Q
Phantasma. (Um) I, 78
Phenóraeno estupendo III, o3
Phenómeno dó physiologia zoológica. . . I!I, 96
Phenómenos (Dois) encontrados IV, 9
Philocania de um Inglez IV, 23

Phrenómetro IV, io5

Pigné. Inventor de certo processo para
conservar os cadáveres VI, 70

Pimenta. Advogado em Lisboa III, 4a

Pimentel. Vide. OivHra Pimentel.
Pinheiro. Vide OHv ira Pinheiro.

Pinheiro Ferreira (Silvestre). Em Julho
de 1842 esperavase que muito breve
regressasse de Paris a Lisboa I, i35

Em /agosto estava de volta I, i5i

Em Setembro parece tencionava ausentar-
se outra vez II, 33

Pinheiro Furtado (General Eusébio Cân-
dido). Governador do Castello de S.

Jorge em Lishoa em 1842 II, 59
Pinheiro Vieira e Silva (Padre José An-

tónio). Abbade da Figueira, termo de
Lamego III, 90

Pinto. Vide Antunes Ptmo^ Salles PintOy
Sivexra Pinto.

Pinto Ribeiro (João). Seu jazigo em S.

Francisco ...VII, 52

Pires (Manuel), de alcunha o jf?wfc>. Assas-
sino em 1S42 II, 38

Pobreza rica VI, 1

1
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Poço artesiano junto ao largo de S. Paulo
em Lisboa II, 58

Foi aberto pelo Barão d'Eschwege. IIÍ, in nota
Poços artesianos I, 121 II, by
Deviam perfurar-se em todo o nosso ári-

do Alemtejo lí, 58
Algumas noticias a respeito d'elles VII, 25
Vide Irrigação.

Podenga. Gomo teve uma perdigueira por
ama de seus filhinhos III, 9Ò

Policia em Lis"boa. Muiiissimo melhor ho-
je, que ha 60 annos VII, 3o

Policia municipal. Nunca esteve tão bem
organisada, nem foi tão serviçal, como
em 1842, quando coma>andada por
D. Carlos de Mascarenhas II, iii

Polytechnic Review. Cita-se esse jornal

inglez V, 5t

Pomba (A) e o abutre V, 48
Portento musico VI, 73
Porto. <0) tem como balda as /njt?í7S VI, 57
Porto-Côvo. Vide Visconde de Porto-Côvo.
Portuguezes escravos IV, 8

1

Postigo do Condestavel. Demolido antes
de iSSí) , II, 96

Povos. Tem como balda o seu Cura VJ, 57
Praça da Figueira. Scena trágica ahi acon-

tecida em Junho de 1843 IV, i55

Prado. Villa d'onde era natural certo assas-

sino por nome Luiz Minhoto II, 38

Preciosidade artistica Ill, 57
Prédio rústico. Co.no se ha-de fazer um

sem gastar íl, 75
Prensa hydraulica. Um dos seus melhores

usos 11, 55

Príncipe de Joinville. Sua estada em Por-
tugal em i?<42 II, 85

Sua jornada de Lisboa a Coimbra lí, io7

Sua estada em Coimbra e volta a Lisboa II, ii5

Prior de Covellas. Distinguiu-se valorosa-

mente na perseguição de uns salteado-

res III, 14

Prior de Marvão. Vide Mnrato.
Prior do Santiago, em Lisboa I, 00, 9'

Prisão de salteadores Ill, »3
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Prostituição. Vide Recrutamento infame.
Protestantes (Osj. Narrativa ainda referi-

da ao assumpto Escola (A) britannica. IV, 145
Providencia (A) e o castigo V, 99
Provincia do Minho. Seu estado em I842. I, ii3

Prússia. O seu representante em Lisboa,
Raczynski, comprou na Batalha um rico

portal de cantaria V, Sg
Pulido. Vide Martins Pulido.
Pythonissas (Novas) I, 129

o.
Qual vida, tal morte V, 97
Queimado (Um) por contumácia III, loi
Quem salvou o Moiro III, 61
Questão (A) do theatro novo IV, 53

IR
R. Almirante. Triste caso succedido com

famiiia sua j, V, 127
Kabequista (O) I, 97
Esta lindíssima narrativa de Castilho me-

receu a honra de ser traduzida (e muito
bem) na Lingua hespanhola por D. Pe-
dro de Torres Cabrera VII, 24

Raczynski. Vide Conde Raczynski.
Raddicci. Actriz da rua dos Condes em 1842 III, 3a
Ramalho (José Joaquim). Lavrador algar-

vio, que possuía uma verruma artesiana III, no
Ramalho e Sousa (André Joaquim). Men-

ciona-se esse escrupuloso traductor de
Walter Scott I, 67

Rambois e Cinatti. Pintores scenógraphos.
Elogio de ambos III, 1 23

Foram autores de dois riscos para o mo-
numento do senhor D. Pedro IV.. III, t48, i5o

e seg. VII, 29
Ramires. Mancebo, que no incêndio da casa

á Magdalena se distinguiu pela sua va-
lorosa dedicação . VI, jog

Raridade zoológica III, 77
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Katoneiros vestidos de soldados; roubo que
praticaram II, 112

Ratos. Quanto são damninhos IV, 91 e seg.

Guerra a elles IV, 91
Réalisaçâo de uma boa nova I, i5i

Rebello da Silva (Luiz Augusto). Crítica

ao drama B á^ia Paraa VI, 14$
Rebello da Silva (Padre Frei Manuel).

Profundo sabedor de árabe III, 25

Menciona-se — III, 65
Quatro dados biographicos d'esse instruí-

do Ecclesiastico VII, 36
Recrutamento infame I, 1 15

Redinha, iissi villa tem como balda a Se-
pultura de Pilatus VI, Sj

Reformador (Um) de cartórios IIJ, 89
Regnard. Cita-se esse poeta francez IV, é
Reis. Podem fazer Marquezes, Duques, etc.

mas não criar talentos nem sciencia . . IIÍ, 145
Reis e Vasconcellos. (José Joaquim dos)

Juiz em 1843, e dos mais Íntegros IV, 125

Como magistrado entrou na averiguação
de um triste caso acontecido em 1844. RV, 128

Juiz em 1844 VI, i5

Aprecia-se em duas palavras VII, 85

Relação da derrota naval dos cruzados
em 1189, publicada em Março de 1844. VI, 5

Remechido (O). Celebre guerrilheiro mi-
guelista no Algarve. Chsmava-se José
Joaquim de Sousa Reis. Seu successor
foi João Ignacio, o Ilhéo V, 07

Remédio tomado pelo medico 111, 129
Resende. Vide Vianna de Resende.
Respeito aos mortos antigos. Vide Infan-

ta D. Sanchci.

Restituição importante à Pátria e ás
Letras VI, 35

Ribeira. Vide Conde da Ribeira.

Ribeira de Negreiros, concelho de Azei-

tão. Caso lá .succedido II, 23

Ribeiro (Bernardim). Menciona-se IV, 88
Ribeiro (José) Assassinado em i83i na

Enxara do Bispo I, 87
Ribeiro (José Silvestre). Muitas vezes a

Revista tem elogiado os seus serviços. IV, 41
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Um acto seu meritório, quando Governa-
dor civil de Angra iV, 41 e seg.

Consagrou-lhe Castilho muita amisade.. VII, 81

Ribeiro. Vide Pinto Ribeiro.

Ribeiro Cerqueira (António). Carcereiro
do Limoeiro em 1842; mencionado com
elogio I, 3 1

Ribeiro da Costa Holtreman (António Ma-
ria). Advogado em Lisboa. . . . III, 42 VII, 38

Ribeiro Neto (Manuel). Assassino II, 3o
Ribeiro Saraiva. (António). Allude-se a

um artigo d'elle na Revista Univer-
sal VI, 87 nota

Ribeiro da Silva Júnior (Manuel). Cari-
dade sua para com uma criança IV, 98

Richerson. Kepete experiências iniciadas

por Herz Mozer II, 6
Rivara. Vide Cunha Rivara.
Robert (Elias). Autor do actual monu-

mento ao senhor D. Pedro IV no Rocio VII, 3i

Rodrigues (Carlos). Juiz eleito na Carno-
ta, e feitor da quinta do Chafariz V, 109

Rodrigues Cardoso (José Silvério). Cor-
respondente da ./^ev/éííz III, 79, 80

Inclinava-se a que a fera enigmática fosse

uma loba cerval, ou lince III, 80
Rodrigues Cordeiro (António Xavier).

Correspondente einformadordajKevísfa V, 6i

Romanos. Celebravam muito o começo do
anno ; III, 69

Roque (S ) No largo lisbonense d'essa deno-
minação appareceu em i8<^2 uma ruma
soterrada I, 63

Melhoramentos que ahi se desejavam em
1842 II, 93

Rosa. Rapariga que tentou suicidar-se em
iS4í II, 63

Rosa (João Anastácio). Grande actor por-
tuguez V, 9

Rosalgar ou casamento. Suicídio gorado
e rapto eífectivo II, 79

Rosenfelder (João). Jardineiro da Casa
Palmella no \ umiar em 1844. Conver-
te-se ao Catholicismo . .• VI, 7

Rossi (Madama). Actriz italiana de S. Car-
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los em 1845 VI, 127
Roubo mythologico y. 1, iSg

Rua. Villa d 'onde era natural o assassino

Manuel Pires II, 38

Rua Nova da Trindade. Foi aberta em i83i) II, 96
Rubim (Commendador Francisco Alber-

to). Cavalheiro brazileiro residente em
Lisboa, e cujo filho se suicidou I, 147

Rugalli. Actriz do antigo theatro do Salitre VI, br

Ruina desastrada IV, i3

s
Sá da Bandeira. Vide Visconde de Sá da

Bandeira.
Sacy (António Isaac Silvestre de). Apre-

ciação rápida d'esse sábio orientalista .

Salamon. Francez, inventor de uma receita

para exterminar os r^tos

Salitre (Theatro do). Caso lá acontecido
em 1844

Salles (António Pedro de). Promotor in-

cançavel da cultura da seda em Portu-
gal. Uma sua proposta

Vivia ainda por 1 860
Salles Pinto (Padre Gregório de). Vene-

rável Ecclesiastico da Misericórdia, gran-

de valedor dos condemnados a pena
ultima

Menciona- se I, 33, 45, 47, 90, 92,
Saloio dá uma efficaz lição a certo alfaci-

nha galanteador
Salteadores. Prisão de alguns em Govellas
Salvamento para naufragados
Salva vidas para incêndios inventado por

M. M. Corrêa Seabra
Samuel Fortunato. Judeu Guarda munici-

pal convertido ao Christianismo
Sancha (Infanta D.) Suas exéquias celebra-

das pela Camará Municipal de Lisboa..

Exéquias d'essa Princeza em Santo Antó-
nio da Sé

Sancho I (El-Rei D.) Toma Silves com o
auxilio dos cruzados em 1189..

Sand (George). AUude-se-lhe

VII,
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Sand (Padre Duarte de) Gita-se um es-

crito seu VII, 5o
Sà Nogueira (Ayres de). Vereador em

i830 VII, C9
Sant'A.nna e Vasooncellos (Manuel de).

Administrador do Concelho do Fun-
chal em 1842. Seus bons serviços em
certa occasião II, 140

Santinho (Um) Ill, io3
Santo Elidio (D. Frei António de). Bis-

po de Aveiro em 1844 V, iSy
Santos (Lucas José dos). Apresentou um

projecto para o monumento do senhor
D. Pedro IV Vil, 29

Santos (Manuel Innocencio Liberato dos).
Insigne musico e pianista. Celebra em
S. Carlos uma academia musical IV, ii3

Elogio rasgado a elle, e seu paralello com
Listz VI, 1 23

Tocou em 27 de Janeiro de «845 em casa
do Ministro do Heino VI, 127

Aprecia-se em duas pennadas VII, 85
Santos (Manuel Luiz dos). Constructor

naval. Como entra, cheio de dedicação,
em certa morte violenta VI, i3

Santos (Maria José dos). Actriz do thea-
tro do Salitre em 1843 IV, i5

Santos Ferreira. Vide Sousa dos Santos
Ferreira.

Santos Monteiro (António Maria dos).

Acto seu caridoso praticado na egreja

de S. Domingos- IV, 07
Apreciação fugitiva do seu caracter Vil, 83

Santos e Silva (Padre José dosj. Thesoi-
reiro da freguesia dos Martyres. Men-
ciona-se I, 32

Lê em publico uma declaração de Matttos
Lobo ... I, 40

Saraiva (Cardeal). D. P>ei Francisco de
S. Luiz, Patriarcha de Lisboa. O seu
barrete chegou de Roma em Julho de
1843 V u

Saraiva. Vide Ribeiro Soraiva.

Sardenha (El-Rei da). O seu Ministro mo-
rou no palácio do Caldas na calçada do
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Duque. Foi de certo o primeiro inque-
lino II, io3

Sargedas, Actor cómico admirável, que
honrou o palco portuguez pelo seu chis-

te, naturalidade, e sentimento V, 8
Sârrea. Alferes, d'essa illustre familia algar-

via, o qual muito se distinguiu na perse-
guição dos guerrilheiros das províncias
transtaganas V, 97, 100

Sciencia. Manifesta e descobre a Deus.. . . IV, 32
Scotographia II, 5
Scott (Sir Walter). Menciona-se o seu ro-

mance Kenilwortli I, 67
Seabra. Vide Co^^rêa Seabra.
Secato. Inventor de certo processo para con-

servação de cadáveres. . VI, 70
Secchia rapita (La). Gita-se esse poema có-

mico III, 123

Seda. Alvitre a favor da sua cultura V, i3i

Segredo (O) do Capitão Warner VI, 87
Séjour. Astrónomo trancez que escreveu so-

bre cometas IV, 28
Sómaphore (Le) de Marseille. Gita-se esse

periódico V, 23
Senhora da Graça. Sua festa no castello de

S. Jorge de Lisboa em 1842 lí, 59
Senna Fernandes. Era em 1844 Administra-

dor do Bairro oriental de Lisboa V, i33

Serão musico IV, 1 1

3

Siècle (Le). Jornal francez 11, by
Silva (J. J.) Correspondente da Reyista.,. II, 61

Silva (Nuno da) Assassino terrível em 1842 11, 38
Silva. Vide Pinheiro Vieira e 5i/vj, Rcbelío

da Silva, Ribeiro da Silva, Santos e

Silva.

Silva Abranches, i.* Secretario da Asso-
ciação dos Advogados em 1842 II, 77

Silva Carvalho (José da). Membro da Jun-

ta promotora do inonumento ao senhor
D. Pedro IV em 18.2.. II, 87

Outra vez mencionado lí, 142

Silva Franco (José Nicolau da). Corres-
pondente da /^(ívisííi - IH, 9^

Silva Leal (José Maria da). Menciona-se III, 92
Silva Lopes (João Baptista da). Traduc-
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tor do manuscrito latino Relação da der-
rota naval dos cruzados em ii8g VI, 5

Silva Mendes Leal (José da). Sem o
nomear, tece-lhe Castilho um bom elo-

gio III, 92
Apreciação rápida do seu drama O pa-
gem de Aljubarrota IV, 87

Traducção sua de versos de Delavigne.. . V, 117
Apreciação a seu respeito VII, 76
O seu drama Os dois renegados represen-

tou-se na rua dos Condes Vil, 86
Silva TuUio (Ant nio da). Artigo seu in-

titulado t'assar pelo vime VI, s3
Serviços que prestou na remodelação da

Bibliotheca Nacional em i863 VII, 84
Avalia-se o seu caracter VII, 90

Silveira da Motta. Advogado de grande
fama em Lisboa III, 42

Silveira Pinto. Administrador do bairro de
Santo Ovidio no Porto em 1843 IV, 45

Silveira Pinto (Agostinho Albano da).

Menção de uma sua biographia na Ga-
leria dos contemporâneos IV, 1 29

Simas (Dr. João Josô de). Menciona-se. . . I, 49
Outra vez I, 35

Simões. Carrasco em Lisboa em 1842. Ten-
cionou casar; opposição do Prelado... II, 83

Esboço de retrato de Simões VII, 21
Sina triste de um bemaventurado II, 27
Sino hydraulico, invenção do Dr. Payerne

em i. ondres I, 1 23
Soares Franco (Francisco). Traductor do

Diccionario de Agricultura de Rosier.. IH, 109
Sobral do Monte Agraço. Caso cómico ahi

succedido em 1844 VI, 39
Sociedade dos amadores da scena portu-

gueza III, 27
Sociedade económica de Valência. Interes-

sou-se no fabrico de vinho de laranjas. IV, 65
Somno pesado. Caso engraçado que se deu

com a actriz Rugalli no antigo theatro
da rua dos Condes VI, 8

1

Sonsa (Manuel Joaquim de). Apresentou
" projecto para o monumento do senhor

D. Pedro iV VII, 29
VOL. XLV IO
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Sousa (Martim Affonso de). Fundou capei-
la em S. Francisco VII, 5

1

Sonsa. Vide Castro e Sousa^ Ramalho e

Sousa^ Marquesf de Sousa^ Costa de Sou-
sa de Macedo.

Sonsa Massa (José de). Lavrador michae-
lense, vilmente roubado por um taber-
neiro sem consciência VI, 141

Sonsa dos Santos Ferreira fJoâo de).

Advogado em 1842. Gita-se uma sua ora-
ção II, 78

Sonto d'el-Rei. Vide Visconde de Villa Nova
do Souto d'el'Rei

Stael (Madame de). Uma"sua observação
sobre uzos da Allemanha II, io3

Menciona-se IV, 88
Sne (Eugénio). Transcreve-se um trecho de

certa obra d'esse grande romancista. . . VI, 121

Suécia. Combate energicamente os suicídios I, i34

Snioidio. Verbera Castilho com todas as su-

as forças a tendência que então parecia
grassar para esse abominável crime.
Meios que propõe para repressão do
mal I, 1 33

Snioidio lamentável I, i3

Snioidio. Brado contra elle II, 20
SuperstiçSes V, 61

Superstições. Vide Boqueirão do inferno^

Furto restituido^ Passar pelo vime.

Snpplioio I, 87

T
Taboas (António). Gallego aguadeiro, assas-

sinado á traição, e ao som de musica.. VI, 99
Tácito. ^Quem foi o seu traductor ? VII, Sg
Talassi. Actriz portugueza, traductora do

drama A cisterna d'Albi V, 9
Talleyrand. Menciona-se de passagem a sua

Carta ao Santo Padre V, 40
Tamberlick. Applaudido cantor de S. Car-

los em 1845 VI, 127
Tapetes económicos V, .7

Tareja (D.) Mãe d*el-Rei D. João I VII, 5o

Telles (Padre Balthazar). Cita-se um fra-
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gmento da sua Chronica da Companhia
de Jesu I, 71

Allusão rápida a elle VII, 20
Telles. Vide Homem Corrêa Telles»
Tempestade em Lisboa Vi, dj
Terceira (Ilha). Violência do mar nas cos-

tas d'ella III, 17
Terremoto de 1755. Seus estragos no con-

vento de S. Francisco VII, 58 e seg.
Testamento. Importância e valia que lhe dá

a hora tremenda da morte IV, 10

1

Testamento notável lavrado por um mora-
dor da freguezia de Santos o velho IV, 102

Theatro nacional novo J, q5
Falou-se em o edificar em S. Roque no si-

tio do páteo do Pairiarcha II, 99
Ainda em Novembro de 1842 senão tinha
começado a obra do theatro do Rocio.
Por quê II, 9^^

Deu immenso que falar e discutir a sua
construcção VII, 22 e seg.

Queriam alguns se edificasse no sitio da
incompleta egreja de S. Francisco lil, 86

Segurança da sua edificação IV, 53 e seg.

Considerações . . V, 5

Theatro portuguez. Vide Amadores da sce-

na portuguesa.
Theatro da rua dos Condes III, 3

1

Elogio á sua empreza, de que era director,

ou ensaiador, o talentoso actor Epipha-
nio V, 5 e seg.

Duas noticias mais VII, 86
Thetis e Flora Duas fragatas dinamarque-

zas, que em Maio de 1842 entraram ro
Tejo I, 85

Thompson Munroe (Alexandre). Tenente
inglez, que em duello matou o adversá-
rio, cunhado seu V, 25 e seg.

Thury. Vide Visconde Héricart de Thury.
Thyrso (Santo). Vide Covellas.
Tigre (O) das feiras II, 49
Tolradas. Com uma ironia terrível repro-

vam se de relance essas anachronicas
distracções de ociosos ou mal intencio-

nados VI, 55
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Toiro gigante VI, 53

Torre de Álvaro Paes, a S. Roque; bar-

baramente demolida pela Gamara de
i835 ir, r5

Torre do Tombo Ill, 1 13

Torres. Vide Gonçalves Torres^ Monteiro
Torres.

Torres Cabrera (D. Pedro de). Castelhano -

illustre, traductor do conto de Castilho

O rabequista^ assim como de outras
obras do mesmo Poeta VII, 14

Torres Novas. Reboliço que lá causou um
pobre epiléptico V, 62

Trafaria. Caso succedido com os seus ha-
bitantes, e uma nau pyrotechnica VI, 5?

Tragicomedia n'ain páteo VI, i35

Trajano. A sua estatua de bronze no alto

da sua columna foi substituída pela fi-

gura colossal de S. Pedro IV, 78
Trajos ecclesiasticos. E' desacato e profa-

nação usarem-se em festas carnavales-
cas IV, 18

Tratamentos IV, 1

9

Vanidade de todas estas convenções so-

ciaes IV, 20
Treatment (Horrible) of children and fe-

males in mines. Cita-se essa obra in-

gleza IV, 25

Trigo. Vide Criação do trigo.

Trigoso de Aragão Morato (Francisco
Manuel). Dono de uma quinta em Ou-
rem, com capella de S. Gens • II, 27

Quem era VII, 27
Trindade. Vide Rua Nova da Trindade.
Tripas delan. Alcunha de certo malfeitor. VI, i3

Trovoada rasteira . . . • III, 97
Tullio. Vide Silva lullio.

XJ
Uma de mil IH, 137

Utilias. O que são. VII, 35
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"V
Valle (Josô Joaquim Raphael do). Quem

era elle, e quem foi sua filha VIÍ, 19
VaIpas3os. Vide Passaia.
Van-Zeller. Fallecimento de um membro

d*essa família Vi, 59
VanZeller (Jorge). Sua trágica morte em

Novembro de 1841 VI, 101

Vasconcellos. Vide Reis e Vasconcellos^
Sant' Anna e Vasconcellos.

Vendôme. Vide Columna Vendôme.
Veríssimo Vide Baptista.
Vernet (Horácio). Esse celebre pintor teve

por modelo da sua Judith a giganta
Camilla V, 122

Verrumas artesianas. Vide Irrigação.

Versão paraphrastica de palavras de
Christo III, i33

Veterinária. Vide Vianna de Resende.
Viagem de S. M. I. a Duqueza de Bragança

em I843 e 44 V, 141

Vianna de Resende (João Januário). Me-
dico, e habilissimo veterinário. Mencio-
na-se I, 43 nota

Aprecia-se uma obra sua IIÍ, 33

Fala-se um pouco d'ellô VII, 21

Vicente (Gil). Menciona-se IV, 89
Victoria. Vide /<bbade da Victona
Vide. Ahi nasceu certo assassino II, 38

Vidigueira. Vide Condes da Vidigueira.

Vidro Protheu. Maravilhas que fabricava de
vidros fundidos M. Cayrol, francez que
esteve cá em 1843 .... V, loi

Viegas (José) Caso acontecido em sua casa
em Abril de 1843 junto a Tavira IV, 149

Vieira Lusitano (Francisco). Jazia na egre-

ja do convento de Xabregas, hoje fabri-

ca dos tabacos VII, 89
Vieira e Silva. Vide Pinheiro Vieira e Sil-

va.

Vielle (Hypacio). Relojoeiro e machinista
de muito engenho estabelecido em Lis-

boa IV, io5

Aprecia-se de relance VIÍ, 84
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Vilhena (D. Maria Benedicta de). Virtuo-

síssima mulher de D. Martinho de Al-

meida VII, 20

Vilhena. Vide Almeida Manuel de Vilhena.

Villa-Maior. Vide Visconde de Villa-Maior.

Villa Nova do Souto d'el-Rel. Vide Vis-

conde de Villa Novj do Souto d'el-Rei.

Villa -Pouca de Aguiar. Prezas na cadeia

d'essa villa se achavam em Julho de 1842

duas adivinhas - . . I, 1 3

1

Villarinho de S. Romão. Vide Visconde de
Villarinho de S. Romão.

Vimieiro. Vide (Jcndessa do Vimieiro.

Vinho de laranjas IV, 65

Violências do mar na Ilha Terceira III, 17

Violências (Mais) do mar Ill, 21

Virgilio. Cita-se II, 71 III, 01 V, 146 VI, 89
Virtude. Cabe em toda a parte V, i .'•5

Visconde de Camarate Hermenegildo Au-
gusto de Faria Blanc. Quatro noticias

biographicas VII, 39
Visconde Héricart de Thury. Menciona-se

esse abalisado engenheiro Vil, iS

Visconde de Porto-Côvo Membro da Junta

promotora do monumento ao senhor D.

Pedro IV em 1842 II, 87
Outra vez se menciona II, 142

Visconde de Sa da Bandeira. Foi Ministro

da Guerra durante o cerco do Porto. . . VI, 87
Visconde de Villa Maior. Aprecia-se rapi-

damente esse benemérito homem VII, 81

Visconde de Villa Nova do Souto d'el-

Rei. Pleiteou com D. Thomaz de Nápo-
les lli, 00 Vil, 75

Visconde de Villarinho de S. Romão. Ci-

ta se II, 147
Publicou três íolhetes contra a má cons-

trucção do theatro de D. Maria lí IV, 54
Alguns dados biographicos seus Vil, 71

Vizeu. Vide Lobo D. Francisco Alexandre
Bispo de Viseu.

Vitrificador muito hábil que em Lisboa tra-

balhou em 1843 V, 101

Viuva (A) de um homem distinto V, 143

Viuvez trágica de um homem VI, 77
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Viver sem comer IIÍ, çS
Voltaire. Citam-se versos seus VI(, 40
Vós. Advoga-se a adopção d'esse antigo tra-

tamento IV, 21

Warner. Segredo seu para destruição de na-
vios inimigos VI, 87

Durante o cerco do Porto oífereceu-o ao
Governo VI, 87

Xabregas. Incêndio no seu convento em
Janeiro de 1844 V, » 33

Na egreja d'esse convento, hoje profanada,
jazia o grande pintor portug' ez Vieira

Lusitano.
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