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59 Presidente da Câmara dos Deputados 

(Fase Imperial) 





92:342.536.12(81) 

PRESIDENTES DA C~RA DOS DEPUTADOS 
(Fase Imperial) 

5<? 
MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA 

Ao referir-se ã eleição de Martim Francisco Ribei_ 
ro de Andrada ~ parlamentarmente Ribeiro de Andra-
da ~ como 59 Presidente da Assembléia Constituinte 
do Império para o período de outubro de 1823, e por-
tanto corno 59 Presidente da câmara dos Deputados em 

-sua fase imperial, a Ata da sessao de 2 de outubro 
daquele ano o faz lacônicamente. Da ordem do dia 
constavam dois assuntos importantes: a eleição da M.!:_ 
sa e o projeto de Constituição do Império. Depois de 
lidos alguns ofícios dos Ministros da Marinha e do 
Império, encaminhada urna proposta sôbre o Almirante 
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Cochrane e ouvida a leitura de "alguns artigos mais 
notâveis das gazetas", passou-se ao exame da ordem 
do dia. À sessão, iniciada "pelas 10 horas da ma-
nhã", segundo a mesma Ata, achavam-se presentes 73 
deputados. 

Assim registra o redator da Ata a eleição de Mar-
tim Francisco: 

"PaMou.-.6e ã. oJr.dem do clla. e pJr.oc.edeu.-óe. ã. ei.ei 
çã.o da. Me.6a. e óa.Vt.am ei.e.it.oó: paJr.a. plr.e.6.lde.nte. õ 
SJr.. R.lbeÁ.IW de. And!c.a.da., c.om 43 vot:.oó; palla. v.<.c.e.-
- pJr.e.6.i.de.nte. o SJr.. P e.Jr.eÁ.Jr.a. da. Cu.n.ha., c.om 4 5 • . • " • 

Seguem-se os nomes dos secretários, efetivos e s~ 
plentes, eleitos para a Mesa de outubro, e os votos 
por êles recebidos. 

Martim Franci~;co, era assim o segundo Andrada a 
exercer o importante cargo. Com efeito, antes dêle, 
como estamos vendo por esta série de resumos biobi-. 
bliográficos dos Presidentes da Câmara dos Deputados 
em sua fase impefial, presidira esta Casa o seu ir-
mão José Bonifácio, o Patriarca da Independência. 

Martim Franci:.:>co Ribeiro de Andrada nasceu na en-
tão vila de Santps, São Paulo, em 19 de abril de 
1775, de acÔrdo ~om os dados mais recentes ~ por nos 
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consultados. (Segundo Alberto Sousa, em sua conhe-
cida obra sôbre os Andradas, a data certa do nasci-
mento de Martim Francisco é entretanto junho de 1775 1 

e não abril. Outras fontes indicam os anos de 1774 
e 1776 como o do seu nascimento.) Foram seus pais o -coronel Bonifácio José de Andrada 
Maria Bárbara da Silva. 

e sua esposa, D. 

Tal como seus irmãos mais velhos, foi na própria 
vila de Santos que fêz os estudos primários, orienta 
dos pelo pai. Os secundários já se realizaram em 
são Paulo, sob a direção de Frei Manuel da Ressurrei-_ 
ção. AÍ aprendeu rãpidamente as disciplinas dês se 
curso, que constava de Filosofia, Lógica, Moral e 
Língua Francesa. Os recursos da família possibili-
taram-lhe a vantagem de seguir, como seus dois ir-
maos, a carreira literária. Não se sabe ao certo em 
que ano viajou para Portugal, onde, pela Universida-
de de Coimbra, já o vemos, em 1798, com o diploma de 
Bacharel em Ciências Matemáticas e Naturais. Nesse 
mesmo ano o Govêrno português o nomeia para, junta-
mente com José Bonifácio e o Tenente-General Napion, 
realizar trabalhos de exploração minerográfica pela 
Província da Estremadura atê Coimbra. Por designa-
ção de seus companheiros, Martim Francisco encarre-
ga-se de descrever e redigir os trabalhos da Comis-
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são ã medida que esta se fÔsse realizando. 

Por Carta Régia de 17 de agôsto de 1801, com o º! 
denado anual de 800$000 réis, além de 200$000 réis, 
também anuais, para ajuda de custo, é nomeado Dire-
tor-Geral das Minas e Matas de são Paulo. Pela mes-
ma Carta ficava ainda incumbido, no pÔsto de Sargen-
to-Mor de Milícias, da Inspeção da Fábrica de Ferro 
de Ipanema. ....... . ...... -Em consequenc1a desses encargos e ja de 
regresso ao Brasil, realiza importantes excursões ci 
entíficas por Barueri, Paranaíba, Itu, Sorocaba, PÔ! 
to Feliz, Itapetininga, Apiaf, Rio Verde, Curitiba, 
no interior, e till11bêm pela região litorânea de Ita-
nhaém, PeruÍbe, tguape e Cananêia. Ainda em 1822 en-
contrava-se no dE,~sempenho dêsse cargo técnico, do 
qual pediu demisi;ão ao Govêrno Provisório, após os 
acontecimentos s~diciosos de 23 de maio daquele ano. 
Com menos de trinta anos de idade já realizara obra 
da mais alta responsabilidade. 

Dessa fase de sua carreira no Brasil conhecem-se 
as descrições de suas viagens mineralógicas pela en-
tão Capitania de são Paulo. Antes, ainda em Portu-
gal, traduzira de) francês um Tratado sÔbre o cânha-
~' de Mercandief, editado em 1799; e o Manual do 

mineralógico ~ !~sbôço do reino mineral, de Ferber. 
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Em 1821 é secretário do Govêrno Provisório de são 
Paulo. 

O ano de 1822 vê chegar para o Brasil a sua Inde-
pendência, para a qual, ao lado dos dois outros An-
dradas, contribuíra eficazmente Martim Francisco. 
Mas não só pela sua participação ativa no movimento 
preparatório da Independência, como também pela fei-
ção de seus estudos e tendências espirituais, legiti 
mava-se para Martim Francisco a nomeação para Minis-
tro da Fazenda no Ministério da Independência, orga-
nizado a 16 de janeiro de 1822 e extinto em 17 de j~ 
lho de 1823. Foi, assim, cronolÕgicamente, o pri-
meiro titular dessa pasta, após a proclamação do Im 
perio. (Mais tarde, no primeiro Gabinete apos a 
Maioridade de D. Pedro II, voltaria a exercer o car-
go de Ministro da Fazenda, em 1840.) 

Empossado na pasta da Fazenda em 4 de julho de 
1822, encontrou Martim Francisco o Tesouro numa si-
tuação das mais difíceis. É que, desde 1808, com a 
vinda da Família Real para o Brasil, acumulavam-se 
as dificuldades de ordem financeira e econômica. Em 
1822 tais dificuldades alcançavam o seu ápice. A mu-

dança de D. João VI, resultando na criação de nova 
máquina administrativa e na fixação da numerosa cor-
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te que acompanhava o Monarca (calculada em 15 000 

pessoas), motivara como era natural grande acréscimo 
de despesas. Martim Francisco enfrentou a situação 
instituindo um empréstimo público, em 3 de agôsto, 
para tanto dirigindo-se aos comerciantes e homens de 

fortuna da CÔrte, restabelecendo assim o crédito do 
Tesouro. Notabilizou-se o ministro da Fazenda do 
primeiro ministério brasileiro apôs a Independência 
pela execução de um programa francamente nacionalis-
ta, mediante o qual eram fortemente taxados os prod~ 
tos importados, "muito especialmente os de manufatu-
ra portuguêsa". No decurso de sua movimentada vida 

' 
pública, de que ~ste pôsto foi a primeira importante 
etapa, as tendên1,:::ias espirituais de Martim Francisco 
afirmaram-se cat~gÕricamente, de tal forma que êle 
se afigura, a topos quantos estudam a sua ação no g~ 
vêrno e no parl~nento, um dos mais notáveis financis 
tas brasileiros de seu tempo. 

No decorrer de 1823 muitas foram as providências 
tomadas por Martim Francisco como Ministro da Fazen-
da em relação aos serviços e interêsses de sua pas-
ta. Grande foi a sua atividade, por exemplo, diante 
das repartições arrecadadoras, ora recomendando e in 

sistindo pelo e:i<.:ame rigoroso e economia na despesa 
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pública, ora aconselhando e esclarecendo sÔbre medi-
das e processos arrecadadores. 

A situação do meio circulante, cuja gravidade ti-
nha uma de suas causas nas emissões contfnuas do Ban 
co do Brasil, foi também objeto de providências de 
parte do Ministro Martim Francisco. Obstar, ou, ao 
menos, embaraçar essas emissões valia por adotar me-
dida relevante para o saneamento do meio circulante, 
tao fundamentalmente comprometido. Já com a Porta-
ria de 5 de outubro de 1822 dera o primeiro passo vi 
sando a tal fim. Seus efeitos foram bon~, pois as 
emissões cessaram. 

Mas a excelente administração Martim Francisco à 
frente do Ministério da Fazenda havia de durar pou-
co. As divergências entre os Andradas e Pedro I ti-
veram seu epílogo em julho de 1823. A 17 dêsse mês 
Martim Francisco e José Bonifácio, que se haviam de-
mitido do Ministério, foram substituídos nos seus caE_ 
gos. Em companhia dos outros Andradas, Martim Fran-
cisco passa a liderar vigorosa campanha oposicionis-
ta no Parlamento e pelas colunas dos jornais O Ta-
moio e o Sentinela da Liberdade à Beira do Mar da 

Praia Grande, ambos fundados em agôsto de 1823. 

Aliviado dos pesados encargos que representava a 
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gerência dos negócios financeiros nacionais, Martim 
Francisco retoma sua cadeira na Assembleia Constitu-
inte. Ali sua palavra ecoava com a majestade do tri· 
huno. 

são unânimes os historiadores ao afinnarem que, 
no episódio do espancamento por portuguêses do cida-
dão brasileiro David Parnplona, sua voz elevou-se ã 
altura de uma nobre indignação. De fato, nos trans-
portes do patriotismo, êle bradava com energia à As-
sembleia: 

"Le.g.U.,la.do(l.u ! .tJr..ctt.a.-M. de. wn d0.6 mcúOJr.u ctt.e.n 
:ta.do-6; de. um ,~e.n.:ta.do, que. a.taca. a. .6 e.guJta.nça, e. 
dignidade. na.clonai, e. ,fofue.:tame.n.:te. o -6.Ú.,:te.ma. po-
f.l:U.eo pOll. nÔ6 a.dota.do , e. j uJta.do • 

"In.6amu ! M-6.ún a.gJLa.de.ee.m o a!l. que. Jtup.útam, o 
aLúne.n.:to que. 0.6 nu.tJr..e., a. cMa. que. 0-6 a.b!U..ga., e. o 
honoll16..i..eo e.nc.altgo de. no.6.60.6 de.6e.n.6olLU, a. que. ..i..n 
fu e1Le.:tame.n.:te. o-6 elevam o-6 ! Que. 6ctt.alida.de., b1t.MI 
le..úto-6 ! V..i.ve.m e.n:tlr.e. nÓ-6 u:tu moYl.-6.br..0.6, e. v..i..vefti 
pa!l.a. no-6 de.voJtaJte.m! ................................................. 

"GJLruide. Ve.U-6 ! t CJUme. ama.Jt o BILMU, .6e.IL nê.le. 
nct6cldo, e pu.gn.a.Jt pe.la. .6ua. ..i..n.de.pe.ndêncla., e. pe.lcv.i 
J.iua.-6 .e.w ! A.ln.da. v..i..ve.m, ainda. .6 upolL:tamo-6 e.m n.0.6-
.6 o .6 úo .6 e.m e..tha.n.:tu 6 e.Jta.6 ! ... " 

t;sse discurso, pronunciado na sessão de 10 de no-
vembro de 1823, portanto às vésperas do decreto de 
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dissolução da Assembléia, foi, no dizer de Sisson, o 
testamento político da Constituinte Imperial. 

"- . - -Em consequencia da dissoluçao da Carnara, Martim 
Francisco e os outros Andradas são presos e deporta-
dos para a França. Permanece no exílio até 1828, ano 
em que retorna ao Brasil. Após algum tempo de pri-
são na fortaleza da Ilha das Cobras, retoma suas ati 
vidades políticas, muito embora, desgostoso por tan-
tas decepções, amargurado com a vida pública, tives-
se jurado nunca mais retornar a ela. Tanto assim 
que, em 1830, recusa-se a entrar para os conselhos 
da Coroa, a que o chamava o Imperador, jã arrependi-
do de seu êrro. (Generosamente, Martim Francisco e 
seus irmãos perdoarão a Pedro I as ofensas.) Logo d~ 
pois, em 1831, recusa servir sob a Regência, porque, 
aceitando o 7 de Abril como um fato consumado, não 
queria assumir a responsabilidade de um govêrno saí-
do de uma revolução por êle reprovada. 

Mas ainda em 1830 elege-se deputado por Minas Ge-
rais, para a legislatura 1830-1833. 

Essa legislatura 1830-1833 teria de deliberar sô-
bre relevantes e complexos problemas de ordem econô-
mica e financeira. Instalada a legislatura, em 7 de 
junho de 1830 pronunciou Martim Francisco memorável 
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discurso, no qual, fundamentando o projeto de cria-
ção do nôvo Banco do Brasil, refutou as razões por 
fôrça das quais se votara a extinção. fsse é outro 
de seus discursos que, além de perfeito na exposi-
ção da doutrina financeira, revela-se modelar pelos 
primores da forma, . . "-const1 tu1ndo exemplo de eloquen-
eia parlamentar esmeradamente cultivada pelos esta-
distas da época. 

Em 17 de setembro de 1830 intervém nos debates da 
câmara para propor a supressão dos dízimos, tributo 
anacrônico e prejudicial, e a sua substituição por 
direitos sÔbre ~exportação dos produtos, cobrados 
em dinheiro. Apresentou emendas ao projeto do Depu-
tado LÔbo de Sousa, as quais foram aprovadas e aca-
baram com o anqquado impôsto. 

A sessão de l832 decorreu em meio de fortes raja-
das das paixões políticas: a reforma constitucional; 
a defesa do irm~o José Bonifácio, contra quem se 
agitava, violen~amente, a campanha de que resultou 
ser-lhe tirada ~ tutoria dos príncipes; a anistia 
aos sediciosos do Maranhão - tais foram os assuntos 
que absorveram p espírito de Martim Francisco, para 

quem forçosamente se tinham esvaziado de interêsse 
outros casos ou questões, que não se prendiam tão de 
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perto à luta a que fÔra arrastado e em que era um 

dos poucos aguerridos combatentes. 

Em junho de 1832, sem embargo dos assuntos polí-
ticos, tratou também de finanças. Dentre os proje-
tos dessa Última natureza figurou, nas sessões daqu~ 
le mês, o que permitia às Câmaras Municipais/contr~ 
ir empréstimos, cujo produto fÔsse empregado em o-
bras de utilidade pública. Martim Francisco comba-
teu êsse projeto por duas razões: 1) por violar 
o art. 83, § 39, da Constituição; e 2)"por ser ini-
migo de empréstimos, estando sempre disposto a opor-
-se a êles, e'xceto nos casos imprevistos e urgentes, 
porque são êles que têm .levado a nação à situação ex 
trema e a têm tornado endividada". ~sse projeto foi 
rejeitado na sessão de 20 de junho ele 1832. 

Para a legislatura de 1834-1837 Martim Francisco 
não conseguiu eleger-se. Mas como suplente, tomou 
assento, em virtude da morte do efetivo, durante as 
sessões de 1836 e 1837. Em-26 de agôsto daquele ano 
pronunciou êle o mais importante dos discursos, que 
sÔbre assuntos econômicos e financeiros lhe foi dado 
proferir durante a deputação como suplente. Discu-
tia-se o recente tratado com Portugal, em revisão de 
anteriores, e nos quais se visava especialmente re 
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gular o comercio entre as duas nações. Suas tendên-

cias, desde o Ministério de 1822-1823, foram pelo li 
vre câmbio. Nesse tempo, como em 1830, a plena li-
berdade de comércio, a par da inteira equiparação de 
tôdas as nações em face do Brasil, foi para êle obj~ 
ti vo constante. 

Voltou como deputado efetivo ã câmara em 1838, e-
leito por são Paulo. Foi nessa legislatura de 1838-
-1841, bastante agitada, que se deu o episódio his-
tórico da Maioridade de D. Pedro II (22 de julho de 
1840). Em tôrno dessa aspiração girou a atividade 
dos mais importan~es políticos da época. Dentre ês-
ses políticos, Martim Francisco alcançou destaque má 
ximo. Seus discursos na câmara em favor da ~1aiori

dade foram incessqnies e vigorosos, como era do seu - "- . temperamento. Em muitos deles a eloquen~ia e a per-
feição da forma ombreiam com as expansões do mais 
ardente e sincero patriotismo. Assim foi na sessio de 

16 de julho de 1840, em que defendia a !taioridade: 

"Q_wur.o que. a monall.c.a .&uba ao .tJtono não polt a-
moJt do pode.Jt, poJtque. nunc.a o rJr.oc.uJteÁ., nem o pito: 
c.ull.o; não poll. amolt de. fton.1ta6 , pequeno.6 nadM, 6u 
:tw 4JU.volidaq'.e.6 da vaidade h.wnana, pOJr.qite eu .:{é. 
nho .tdulo.6 me!f6 n<Ui a.ç.õu m,i.nhM _; não polt amolt 
de. JU.que.zM, pC{ixão baixa. e. v.i...t, a que nW1ca que!: 
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mu .{.nc.e..Mo, ma.6 poJt a.n101r. da Pãvúa., paixão nobJte, 
que. a.Jui.e. em me.u c.oJta.ç.ão, pUJto e.amo o ílogo de. Ve..6-
.ta.. Q_ue.Jr.O o mona.Jtc.a no tJtono, poJtqtle.. e.1.:i:t.ou ye.Jt-
.óu.adido que. êle. J.:ie.Jtâ. o anjo da. paz, que vbta. .óal 
va.Jr.-110.6 da ab.ümo que. n.01.:i ame.a.ç.a.; que.Jto c;u.e. a mõ 
nM.c.a 1.:iuba. a.a tJtona, poJtque. 1.:iur-onlto <me é. a Únic.ã 
me d.ida q u.e pode. tJtaz e.Ir. ILeJn é.cü.o aot> naM o 6 m aie..6 ; 
que.Jto qu.e. o mona.Jtc.a. .6 uba. a.o til.ano, pall.que. amo e.!i -
.6a. a.ugu..6.ta. fiOJnW.a., óe.nhoJte.6, pa.Jta. c.iija. de.fiua. e. 
glÕIL.i.a. :t.e.nho c.ontJtibu.Zdo c.om .todo o c.a.be.dal da.ó 
múr.ha..6 0ôJtç.a6. Qu.e.M, (iinahne.n.te., pa.Jr.a., c.u.mpw a. 
p1to111u1.:ia. da.da. a um Jr.Upe.Uáve.l ve.lho, que ja.z ho-
je. na. Ete.JrJúda.de., me.u (1 ai.e.cJ.do itunã.o, tã.o ú1.j U.6 -
.ta.me.n..te ma..Ulliitado poli. taH.toJ.:i , o qual. no ll.e.J.:i.to de. 
.6 e.U6 di..M cüzia. não pode.Jt moJVte.Jt e.o n.te.n.te. .6 e.não 
venda a Se.n.haJt V. Pe.d11.o II no .tJtono e. o l:ii.6.te111a 
c.an.6 t.Uuc.io n.a.R. e.o n& o tida.do • 

"Ah! 1.:ie.nh.011.e.1.>, 1.:ie. e.u c.olt6igo ve.Jt i.6.ta, o.6 me.uti 
va.to1.:i u.tã.o '->a.ti.ó 6Wo.6 , e chúo de. júbilo roM o 
e.xc.lamaJt c.om o pae..ta.: oh, Pâ,tll.ia., ainda. u.ta .<J.l'Ó 
11.ia. me. c.on!.> e.n.tu ! ?" -

Verifica-se dos Ana~ de 1838 e 1839 que lhe foi 
dado ensejo de reafirmar as idéias por que sempre lu 
tou, o mesmo sucedendo no correr das sessões de 1840. 
Nestas destacou-se Hartim Francisco especialmente ao 
se debaterem as emendas que o Senado aprovara ao or-
çamento para 1840-1841. Tais emendas foram discuti-
das na Câmara em sessão extraordinária para ê,sse fim 

convocada. Martim Francisco as impugnou, por aumen-

tarem a despesa, o que lhe parecia escapar a compe-
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tência do Senado. Lendo-se os re~umos taquigrãficos 
constantes dos Anais e relativos ãs sessões a partir 
de 13 de abril de 1840 observa-se, com interêsse, o 
desenvolvimento dos raciocínios, apoiado nos quais o 
representante paulista negava ã Câmara Alta tão im-
portante atribuição. 

Ainda por essa época coube-lhe na Câmara parte 
ativa no debate do projeto de orçamento para 1841-
-1842. Além do orçamento foi alvo de aceso debate, 
nas sessões de 1840, a proposta do Govêrno para au-
mento da quantia de vários créditos constantes das 
leis orçamentárias 

1
para 1839-1840 e 1840-1841. O de 

~>ate sôbre a proposta, apresentada a 13 de agôsto, 
travou-se nas sessqes de 26 a 30 do mesmo mês. 

A 23 de julho de 1840 a Maioridade era uma reali-
dade e o ilustre paulista era, com seu irmão Antônio 
Carlos chamado aos conselhos da Coroa pelo jovem Im-
perador Pedro II. O mesmo gênio, que tinha assisti-
do o Império nos dias da Independência, fÔra pela 
Providência fadado para inau~urar o reinado do 29 Im 
perador dos brasileiros: atravessara 18 anos de in-
fortúnio para cumprir sua nova missão como Ministro 

da Fazen<la no primeiro ministério do Segundo Reina-

do. Essa sua segunpa passagem pela pasta das finan 
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ças durou menos de nove meses, pois deixou o poder 
em 1841. Não obstante, continuou a militar na oolí-
tica, na qualidade de membro da Assembléia Geral e 
da Assembléia Provincial de São Paulo. 

A respeito da obra de financista de Martim Fran-
cisco em favor do Brasil, assim escreveu um outro A~ 
drada, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, em seu li-
vro Q ministro da Fazenda da Independência (in fine): 

"Como de. .tanto.ó oatlr.o.6 6-[nanci.h.tM. do lmpêJrlo, 
.te.m-.tie a. ..in1p11..e.Mã.o, cli.ante. do .tie.u a.U6teJLo 6ei..ti..o 
moJtai., da. .6ua. ).n:tebU<;;a. e.nveJLgaduJta. de a.dmln)..6:tJr.a. 
do11.., da. .tiôUda c.omre.te.ncl.a e .tiegWta. v.lóã.o pof.W._-:: 
e.a., .6emp1te. 11..ev~.a.dcv., no.6 a.to.6 c.om ou.e. a.M-i.11.alou. 
.6ua. tJtajetÕ!Úa. pela gutã.o da Faze.tida. - de. que., 
.6e lhe 6â1ta. da.do pellma.ne.c.e.11.. demo11..a.dame.nte. no pÔ.6-
t.o, a. que. a.6 c.e11deu relo .6 eu m ê..1tÃ.,,to e vlJtt.udeJ.i , :te. 
IÚa. e.cU.6.i.ca.do uma g1tande. obM.., e.a.paz de. M.6egu1Lail 
a.o pal..6, pelo de.c.U/L6 o do.6 ruto6 , no dorn1.rúo da.6 M 
nanç.M, te.mpo.6 ma..<..6 plr.Ô.&peJLo.6, ao b1.vú dai.> cU.aX 
.6omb1Úo.6 que a no6.6a h-U.tÕIÚa. á-i.nanc.e..út.a 11..ememo1ta. 
e la.6 üm a.. " 

O ministério da Maioridade marcou a Última etapa 
da colaboração assídua de Martim Francisco na discu!. 
são parlamentar ou na ação administrativa quanto a 
assuntos de finanças. nessa colaboração há eviden-
temente, e ainda hoje, ensinamentos a colhêr. Mes-
mo porque todos os seus atos sempre se caracteriza-
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ram por uma perfeita integridada moral e urn grande 
valor-de estadista. 

Em 1841 Martim Francisco é eleito deputado provin 
cial e geral. 

Nenhuma parte tomou nos acontecimentos da Revolta 
dos Liberais, em 1842, ocorridos em são Paulo e Mi-
nas Gerais, em decorrência das mutações ministeriais 
que caracterizaram os primeiros tempos do Segundo 
Reinado. Não obstante, tanto êle como seu irmão An-
tônio Carlos foram afastados das honras de carnarista 
do Imperador. 

Nartim Francisc'o foi casado com sua sobrinha, D. 

Gabriela Frederica Ribeiro de Andrada, segunda filha 
do Patriarca da In,dcpendência. Deixou os seguintes 
filhos: ~-1artim Francisco Ribeiro de Andrada, José 
Bonifácio de Andr~da e Silva, Antônio Carlos Ribeiro 
de Andrada ~ do qual descende o ramo mineiro dos An 
dradas, entre os quais se destaca o Deputado José Bo 
nifácio Lafayette de Andrada, 269 Presidente da câ-
mara dos Deputados; (1968-1969) e atu'almente (1970) 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça de~ 
ta Casa - Maria Flora de Andrada e Narcisa de Andra 
da. 

Exerceu a Presidência da Assembléia Constituinte 
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do Império de 3 a 31 de outubro de 1823. E a sua Vi-
ce-Presidência, durante o mês de setembro daquele 
mesmo ano, para o qual foi eleito com 37 votos, em 
segundo escrutínio, no dia 2 do mesmo mês. 

De uma severidade de costumes superior a tôda se-
dução, conservou-se sempre pobre, sem honras. Fale-
ceu no dia 23 de fevereiro de 1844, em Santos, sua 
terra natal, onde está sepultado. Baixou ao túmulo 
apenas com o hábito de Cristo do tempo colonial ao 
peito. "Para sua glória porém bastava-lhe seu nome. 
Sua vida fÔra travada de sofrimentos e de dor; seus 
dias amargurou-os a ingratidão dos contemporâneos." 

BIBLIOGRAFIA 

PARTE 1 

TRABALHOS DE MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA 

1.1 - Discursos parlamentares 
• 

04-08-1823. Proposta sÔbre o pagamento de pensões, 
gratificações etc., feita pelo thesouro publico, 
em virtude de avisos ou portarias. AAC 1874, IV: 
15. 
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16-08-1823. Proposta para se ampliar o projecto de 
1ei sobre a fabrica de Ipanema. AAC 187~, IV:90. 

02-09-1823. Pede licença à Assembléia para proces-
sar por calúnia autor de carta ao n9 24 do jornal 
Correio do Rio de Janeiro. AAC 1874, V:21-22. 

21-0~-1823. Pedido de licença para fazer uma cita-
çao. AAC 1874, V:21. 

02-10-1823. Propõe que a Assembléia oficie ao Almi-
rante Lord Cochrane, agradecendo-lhe em nome. da 
nação a reintegração de Maranhão ao Império do 
Brasil. AAC 1874, VI:8-ll. 

03-10-1823. Eleição para ocupar o cargo de Presiden 
· te da Assemblé~a Constituinte, AAC 1874, VI:l5. 

06-11-1823. Hanifestando-se contra a nomeação do 
Deputado Brant Pontes para Encarregado de. Negó-
cios do Brasil na Inglaterra. AAC 1874, VI:209~ 
-211. 

10-11-1823. Verb~rando energicamente o espancamento 
de que foi vítima o cidadão brasileiro David Pam-
plona CÔrte Reql. MC 1874, VI :228. 

Dê'sse discurso, uma das mais belas peças de 
oratória parlamentar brasileira, afirmou Sisson 
ter sido o test.ame.nto político da Constituinte Im 
perial de 1823, dissolvida pelo Imperador Pedro I 
no dia 12 de nqvembro daquele ano. 

07-06-1830. Criação do nôvo Banco do Brasil. AAC 
18789 1:340-349. 
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12-05-1832. Discussão do voto de graças. Annaes do 
Parlamento Brazileiro (Rio de Janeiro) 1:159-162;" 
1879. 

15-05-1832. Discussão do voto de graças. Annaes do 
Parlamento Brazileiro (Rio de Janeiro) 1:165-167:" 
1879. 

17-05-1832. Discussão do voto de graças. Annaes do 
Parlamento Brazileiro (Rio de Janeiro) 1:170-175"; 
1879. 

19-05-1832. Discussão do voto de graças. Annaes do 
Parlamento Brazileiro (Rio de Janeiro) 1:177-181"; 
1879. 

22-09-1832. Vitaliciedade do senado. Annaes do 
Parlamento Brazileiro (Rio de Janeiro) 1:271-27~ 
1879. 

11-05-1833. Emenda ao § 2 da fala do trono. 
do Parlamento Brazileiro (Rio de Janeiro) 
1887. 

Annaes 
1:125, 

02-07-1833. Sobre a mensagem apresentada pelo mini!_ 
tro de estrangeiro acerca do projecto de restau-
ração do duque de Bragança no Brasil. Annaes do 
Parlamento Brazileiro (Rio de Janeiro) 2:27, 1887. 

15-06-1836. Fixação das forças de terra para o exer 
cício de 1837 a 1838. Annaes do Parlamento Bra= 
zileiro (Rio de Janeiro) 1:178-,-1887. 

20-07-1836; Con.tra a suspenção das garantias propos 
·tas pelo Govêrno. Annaes do Parlamento Brazilei= 
ro (Rio de Janeiro) 2:101, 1887. 
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23-08-1836. Tratado de comércio e navegs.ção entre o 
Brasil e Portugal. Annaes do Parlamento Brazi-
leiro (Rio de Janeiro) 2:2087 1887. 

18-07-1837. Orçamento do Império. Annaes do Parla-
mento Brazileiro (Rio de Janeiro) 2:132,134, 1887. 

05-07-1838. Fixação das forças de terra para o exer 
cício de 1839-1840. Annaes do Parlamento Brazi~ 
leiro (Rio de Janeiro) 2: 38-4'1, 1887. --

18-07-1839. Fixação das forças de mar para o exer-
cício de 1840-1841. Annaes do Parlamento Brazi-
leiro (Rio de Janeiro) 2:240-241, 1884. 

09-09-1839. Def:i!.cit orçamentário. Annaes do Parla-
mento Brazileiro (Rio de Janeiro) _3:106,l8~ 

13-04-1840. Alteração orçamentária. Annaes do Par-
lamento Brazi l,.eiro (Rio de Janeiro) 1 :26-29 ,1884. 

16.07-1840. Dehndendo a ~aioridade de D. Pedro II. 
~ 1884, 1:263-264. 

25-06-1841. Fixação de formas de mar para o 
cício de 1842··1843. Annaes do Parlamento 
leira (Rio de Janeiro) 1:691-694. 

1.2 - Cartas 

exer-
Brazi -

Cartas andradina~;. II - ::-fartim Francisco Ribeiro de 
Andrada. Anais da Biblioteca Hacional (Rio de Ja 
neiro) 14(1):53-69, 1886/1887. 
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Cartas andradinas. Correspondencia particular de Jo-
se Bonifacio, Martim Francisco e Antonio CãrTOs 
dirig1da a A. de H. Vasconcellos de Drummond. Rio 
de Jane1rÕ,-TyP:-<le G. Leuzinger '&""Filhos, 1890. 
88 p. 

Separata dos Anais da Biblioteca Nacional. 

Carta a Capistrano de Abreu ••. 
nouilhou, 1917. -r6 p. 

Bordeaux, Impr. Gou 

Carta a Capistrano de Abreu. ln: Correspondência de 
Capistrano de Abreu. Ed. org. e pref. por Jose Ho 
nor10 Rodrigues. Rio de Janeiro, Instituto Nacio 
nal do Livro, 1954-1956, v. 3, p. 212-222. 

1.3 - Trabalhos científicos 

Manual do mineralogico, ou esboco do reino mineral, 
dispõSto segundo a an'ãfyse chimICa por Nr. Tor-
bern Bergman, ••• -Trad., e augm. de notaspor ?-fr. 
Hongez o-Moço ••• Nova ed. consideravelmente augrn. 
por H. J. C. de La Metherie. Ultimamente t rad .por 
Martim Francisco Ribeiro de Andrade Machado ••. 
Publ. por Fr. José Mariano da Conceição Velloso. 
Lisboa, na Offic. de João Procopio CÕrreia da Sil 
va, 1799, 2 v. 

Tratado sobre o canarno, comporto em francez por. Hr. 
Marcand1er,-Conselheiro ~ Eleiçao de '""Bruges. 
Traduzido de ordem de Sua Alteza Real o Príncipe 
do Brazil, Nosso Senhor Em beneficio d'Agricultu-
ra, e Marinha do Reino e Domínios Ultramarinos, 
por Martim Francisco Ribeiro d'Andrade, Puhl. por 
Fr. José Mariano da Conceição Velloso. Lisboa, 
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Of. de Simão Thaddeo Ferreira, /1799/ 90 p. 

Escursão montanistica em parte da Província de S.Pau 
lo para determinar os seus terrenos metalliferos-:-
Journal des Mines. 1820 

Em colaboração com José Bonifácio de Andrada e 
Silva. 

Fala que o ilustríssimo e excelentíssimo ministro e 
-Secretario de Negôcios da Fazenda e . p'reSl.dente dÕ 

Tesouro publÍco ••• dirigI"u aos negÕciantes, e ca-
pitalistas desta praça relatIV'a ~ emprêstimÕ de 
quatro centos contos de ~ para urgencias de Es-
tado. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1822, 
2 fls. 

Amerique Meridionalle. Voyage minéralogique dans la 
Province de Saint Paul au Brêsil. Journal des 
Voyages; ~ Archi~ Géographiques (Paris) 36 (108): 
69-80 e 216-217 oct. 1827. 

Referencia ~aseada em fotocópia fornecida ao 
Dr. Edgard de Qerqueira Falcão pelo Centre Natio-
nal de la Reche~rche Scientifique de Paris. Traba-
lho escrito em colaboração com José Bonifácio de 
Andrada e Silv~, teve várias edições. 

Viagem mineralogica na Província de São Paulo (hoje 
Estar o) ••• Archivo do Museu Nacional do Rio de 
Jane ro (Rio de Janeiro) 24:217-236,-Y92~ ~ 

Via~em mineralogi~a na Província de S. Paulo, por Jo 
sé Bonifácio d~ Andrada e Silva e Martim Francis= 
co Ribeiro de ~drada. In: BOUB~E, Nereo. Geolo-
gia elementar ~pplicada e agricultura ~ indus-
~· •• ; ~' ~anual de geologia de geologia ••• 
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Traduzido da quarta edição. Rio de Janeiro, Na 
Typ. Nacional, 1846, 34 p. depois do texto de Bou 
bée. 

"Traduzida em francês pelo Conselheiro Antonio 
de Menezes Drummond, e publicado no Journal des 
Voyages, e em Portuguez por ••• " 

Diário de uma viagem mineralogica pela província de 
s. Paulo no ano de 1805. Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (Rio de Janei-
ro) 9:527-48, 1847. 

jornais das viagens pela capitania de São Pau-
----ro de ••• estipendiado como inspetor das minas e 

matas e naturalista da mesma capitania em 1803 e 
1804. Revista do Instituto Histórico do Rio de 
Janeiro (Rio de""'Janeiro) 45(1):5-29, 1882.~ 

Amerique Meridionalle. Voyage minéralogique dans la 
Province de Saint Paul au Brésil. Bulletin des 
Sciences Naturelles et de Géologie (Paris) -r6: 
411-415, 1889. ~~ 

Referência baseada em f otocÕpia fornecida ao 
Dr. Edgard de Cerqueira Falcão pela Biblioteca do 
Geological Survey, dos Estados Unidos. "Article 
communiqué par M. Menezes de Drunnnond, de Rio de 
Janeiro" (nota sob o título) 

Memória sôbre a estatística ou analise dos ver-
--ciadeiros princÍP i · _, desta ciência, fôrça e poder 

do Brasil, 
Manuscrito inédito. 

Refutation des calomnies relatives aux aff aires du 
Bresi 1 inserees par ~ sieur De Loy dans !.' Inde-
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pendant de Lyon. Paris, Impr. A. Béraud, 1826. 

Co-autoria com os irmãos José Bonifácio de An 
drada e Silva e Antônio Carlos Ribeiro de Andrâ 
da. 

PARTE 2 

TRABALHOS SÔBRE MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA 

2.0 - President~ da Câmara ,--

ANNAES DO PARLAMENTO BRAZILEIRO. Câmara dos Srs. 
Deputados. Primeiro ano da Decima Oitava Legis-
latura. Rio de Janeiro, typ. Nacional, 1882, v. 
2, p. 8-79. 

Câmara dos Srs. Deputados. Segundo anno da Se-
~-g-unda Legisl~tura. Rio de Janeiro, Typ. H.J. Pi~ 

to, 1878, t. 1, p. 10-207. 

Martim Fr~ncisco exerce a presidência da Câma-
ra de 05.05.1831 a 02.06.1831. 

Câmara dos Srs. Deputados. Primeiro anno da 
-----quinta Legislatura. Typ. da Viuva Pinto & Fi-

lhos, 1882, t. único, p. 11-88. 
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Martim Francisco exerce a presidência da Câma-
ra de 25.04.1842 a 01.05.1842. 

ANNAES DO PARLAMENTO ·BRAZILEIRO. Camar,,a dos Srs. 
Deputados. Primeiro anno da Quinta Legislatura. 
Rio de Janeiro, Typ. de Viuva Pinto & Filhos, 
1882, t. único, p. 11. 

Registra a eleição de Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada para a presidência da Câmara, na ses-
são de 25 de abril de 1842. 

Camara dos Srs. Deputados. Segundo anno da se-
----gunda legislatura. Rio de Janeiro, Typ. H. J. 

Pinto, 1878, t. 1, p. 9. 

Registra a eleição de Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada como presidente da Câmara, em sessão 
de 05 .OS .1831. 

2.1 - Repertórios biográficos 

LYRA, A. Tavares. Martim Francisco Ribeiro de Andra-
da. ln: Os ministros de Estado da Indepen-
dência ã~bTica. Rio de-Janeiro,--Ympr. Nacio-
nal, 1949, p. 84-85. 

Separata da Revista do Instituto Histórico, v. 
193. 

M~LO ~~is Correia de. Dicionário de autores paulis-
tas. São Paulo, Comissao do IV"""'Centenario da Ci-
dade de São Paulo, Serviço de Comemorações Cultu-
rais, 1954, p. 50-52. 
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MORAES, Rubens Borba de. Bibliographia brasiliana. 
Amsterdam, Colibris Ed., cl958, v. 1, p. 30. 

RAEDERS, Georges & FONSECA, Edson Nery da. Biblio-
graphie franco-brésilienne (1551-1957) Rio de Ja-
neiro, INL, 1~60, p. 95. 

SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino Alves. 
rio bibliographico brasileiro. Rio de 
Impr. Nacional, 1883-1902, v. 6 (1900), 
-46. 

Dicciona-
Janeiro, 

p. 244-

SILVA, Innocencio Francisco da. Diccionario biblio-
graphico portuguez. Lisboa, Impr. Nacional, 1858-
-lQ?i, t. 17 (1894) p. 1-2. 

SISSON, Sebastião Augusto. Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada. In: 1 Galeria dos brasileiros ilus-
tres (os contempõrãti'eos). Rio de Janeiro, Lith. 
de S, A: Sisson1

, 186 •• , v. 1, p. 5-6. 

12. ed.I são Paulo, Martins, 1948, v.2, 
p. 11-17 (Biblioteca histórica brasileira, dir. 
de Rubens Borba de Moraes, 18) 

SOUSA, Alberto de. Trabalho de Martim Francisco. ln: 
Os Andradas. São Paulo, Typ. Piratininga, 

i922,-v. 3, p. 499-501. 

Os Andradas. Obra comemorativa do 19 centenârio 
~a""Tndependencia do Brasil, mandadã--executar pe-

la Camara MunicipãI da cidade de Santos. Sao Pau 
lo, Typ. Piratininga:-1922, v."""T, p. 519-553. 

SOUSA, Octavio Ta+quínio de. José Bonifácio, 1763-
-1838. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1945. 32-0 p. 
(Coleção Docunu~ntos brasileiros, 51) 
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2.2 - Verbetes em enciclopédias e dicionários 

ENCICLOPfDIA barsa. Rio de Janeiro, Encyclopaedia 
Br1tann1ca, 1964, v. 1, p. 394. 

ENCICLOPfDIA brasileira de Alarico Silveira. Rio de 
Janeiro, INL, 1958, t-:T, p. 362. 

ENCICLOPÉDIA brasileira mérito. Rio de Janeiro,1958, 
v. 1, p. 667-668. 

ENCICLOP~DIA Delta-Larousse. Rio de Janeiro, Delta, 
1963, v. 12, p. 6414. 

ENCICLOPEDIA e diccionario internacional. Rio de Ja 
neiro, Jackson, 1s.d.j v.l, p. 520. 

ENCICLOPEDIA italiana di scienze, lettere ed arti. 
Milano, Ist1tuto G.'freccan1, 1939, v. 3-;-p.194-
-195. 

Biografia do Patriarca e lutas políticas suas 
e de seus irmãos Martim Franc isco e Antônio Car 
los. 

ENCICLOP~DIA universal. São Paulo, Ed. Pedagógica 
Bras1le1ra, 1969, v. 1, p. 256. 

GRANDE enciclopédia portuguêsa brasileira. Lisboa, 
E. Enc1cloped1a, 1s. d. I v. 2, P• 526. 

GRANDE enciclopédia portuguêsa e Brasileira. Lisboa, 
Ed. Enciclopedia, 2. parte,-196?, v. 1, p. 343-4. 

LELLO universal. PÔrto, Lello Is.d.,! v. 1, p.148. 
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NÕVO dicionário de história do Brasi. São Paulo, 
----r.ielhoramentos-,-1970, p. 50-51. 

2.3 - Livros, opúsculos~ capítulos 

ALBUQUERQUE, Arei Tenôrio d'. José Bonifácio e o fi-
co. ln:~ maçonaria~.! independência do Brasil. 
Rio de Janeiro, Ed. Espiritualista 1s.d.I p. 80-
-82 (Biblioteca maçônica, 1) 

AMARAL, Brenno Ferraz do. O engenho dos Andradas em 
Piracicaba. ln: • José Bonifácio. São Paulo, 
Martins, 1968, p:-8'4-aS:--

ANDRADA, Antônio Carlos Ribeiro de. O ministro da fa 
zenda da Indep~ndência. Revista do Instituto His~ 
tõrico e Geográfico Brasileiro CRio de Janeiro) 
74(1):361-452, 1915. 

O Ministro da Fazenda da Independência e da Mai-
--OrTdade; ~ ~cçao ~Governo ~ ~ Parlamento: as 
~ opinioes sobre assumptos de finanças. Rio de 
Janeiro, Jaciri.tho Ribeiro dos Santos, 1918. 165 
P• 

Originalmer1te publicado na Revista do Institu-
to Histórico E;! Geográfico Brasileiro •• -.-0 A. con-
cebeu este tr"il"balho como "o pnmei.ro capítulo de 
um livro em e~aboração intitulado Financistas do 
Império". (D~l nota do Editor.) 

ANDRADA E SILVA, José Bonifácio de. Apontamentos ge-
nealógicos da familia Andrada. Revista do Insti-
tuto Históricp e Geografico Brasileiro (Rio""""Cle"Ja 
neuo) 76(1) ::21=-64, 1913 1i.e. 1914l -
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ARARIPE, Tristão de Alencar. Patriarchas da indepen-
dencia ••• PÔrto Alegre, Typ. do Jorr.al do Com-
mercLo, 1876, 21 p. 

BRASIL. Congresso. C~ara dos Deputados. Biblioteca. 
Bioblibliografia de José Bonifácio de Andrada e 
Silva (o Patriarca"Cfa Yilci'ependencia) BrasÍlia-;-
1.968. l67 p. -

Separata 
dos Deputados 
/dez. 1968. 

do Boletim da Biblioteca da 
(BrasÍlia)~l7(3): 745-912, 

câmara 
set./ 

CARMO, J. A. Pinto do. Ministros da Fazenda. Rio de 
Janeiro, 1944. 

COMPANHIA CONSTRUCTORA DE SANTOS, ed. Monumento com-
memorativo da Independência do BrasLl em glorIIí-
caçao aos "l"rmaos Andradas;liiemorial <fescrLpti-
vo do prõ'Jecto. 
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