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ACTOS DO PODER EXECU'riVO 
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1830 

I•· ,·,do d·~·l2 rlc Janeiro de 1830- ,\utoriza o Conde de 
Linhares, ~ubdito pnrtugur1. .. a formar uma com
p~nlii~ para os tral•alltos de minerr<r,ão em terras 
•JUC pos.-;ue na Província llc ~li nas Gcraes .•...•.• 

lken·(o d•' J5 de Janeiro dr Ul30.- .tutoriZ<l n creaçâo da 
Sncirtladr dr, ~lrdicina do Rio de Janeiro ü approva 
ns seusestatutns... ....... ......... ....... i 

llccrl'l•> de i8 Jan~iro de iS30.- ~!arca os uniformes doo 
ofliciaes honorarios ola at·mada............. .. . . . 11 

llecr<'to rir 21 r!c Janeiro d!' 1830.- n~rlara •]uacs os rm· 
pr •:::os mil i tar·f's inr·ornpa I iwis corn :c:< funceües d<' 
Juizco de Paz, c ~ous cur)ll'e~arlos ......... :. . . .. . H 

Decreto de 28 rlc J,1Tll'irn de :1.830.- Man•a a gratifica~ão 

~llllll~l de 200~tWO ao ot!leinl-maior f' o!li~,iap~ da 
Sr1:r2hria dr EsL1do dos Nrgo~io~ d.'l Justiça..... t2 

!lrnrto rln í de Frn•t•rito <]r 1830.- D.i organizaç.'i:) ~ 

Adn1ini<tra~-l0 r]n r·,.,rr•'i•' do Prn1 inri:l r1.1 flntJj.1. 1\ 



' 
Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decrrto 

Decreto 

Decreto 

Dfcrcto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

Decreto 

!~O!~F. DO~ ACH>j 

t!e <i de Fc\-crerro de 18.}0.- O<t orgnnisarào a 
.ll!l!llÍili$\ral;ào tlo Goncio tla PrnYilli:Ja do Cf.ara. 
de 9 de Fen•reiro de J830.- Der rarn. s~ru a ITcito o 
Decreto tlc 'l1!c S1•tclllbro de iS:::><J, IJilf' deu nova or
ganisal;iwã :o;ecrc!aria de Estad<.• dus :\'cg"cios tla 
Guerra •...•.•.....••..••.......•......•.......... 
de t2 dP FCvPrriro de J830.- Xomeia uma com
rnis-;au cnrarr•'l!:ada da m·ganizn1;ão de um novo 
s~·btcma uwuelario ... , ............ , .....•..... 

;~~~f~i~i~~:~~ ~~;r,:;;_~
1

~~~ ri~~~~;-d?t;~s~~~~n~~~~:,~~ &i 
Cidttt!tl~ Caho-l•'rio .....•...•.•......•......... 
deSde Mar~c de Hl30.-Faz extrn~ivo no corpo 
de arlillw.ria rle marinha o penlárJ r;oncrdido ;1os 
desertores rio Exet·cito pelo llecreto de 18 de Ou-
tubro iÚ: 1829 ..........••...•.......•.......•.•. 
de to de ~lar~o <Ir i8~0-- Concede n dinria de 32-J 
réis aos JJICtriiJiws •lo.-; hairro . ., dn Candelarta e :;e. 
de 12 dr Mnn;o de :IR3n.- Cnla uma l'adeira Ue pri
IJirims letras na vil h de Valença ....•....•... 
de li de )J:tr~o rlc 1830.- Fixa provisoriamente n 
tonhcl:Puça annual !JUe devem perceber os Pn· 
rilchos do Disp:alo de Goyaz .•.•...•.......•..•.. 
d~ 26 do> .Março de 1830.- ~lan(]a p:t"ar 800fjfli:O 
annuaCô c1n C0111pcns,1ç:1o da cess:lo rl.o r<'slo rio 
ediJicio Ua prioão do Aljuhc .....•••........ 
rle :!6 de lllarço ·de 1830.- Encarrega a l1nprrial 
Junta do Commercio, da gunrdn r direcçno dos 
depositas da CUrte •.••.••••••••••.•••..••••.••.•• 
ile 211 di! M~rro il' 1830.- Amplia a nutorizarão 
conccdi!la ao COnde de Linharcs, {t rnineraç:w'rle 
terras qur venha a possuir, e permitte 1111~ a 
comp:mhia por el!r orgnnizada se denomine -llar-
ra c Castro, Sociedade Imperial Brazileira ...... . 
de 2 do Abril de 1830.- Dá organir.ação a Admi· 
n_istração do Correio da Província de S;;ntn Catha-
nna ...................................... , ..... . 
de 2 ilc Abril r!e 1830.- O:í organizar:io ;\ Adnli
nistra!;;lo do Correio da Pl'Civincia dc's. p,·dro do 
Uio Grnnde do Sul. .•......•.............•...... 
dr 2 de Abril de 1.830.- Dá· organizaç:lo á Admi
nistraçiio do Correio da l'rovinci:t d~ l'ernam!m(:O. 
ile to de Abril de 1830.- Perdôa n Roberto StePI a 
pena de prisiio que lhe foi illlposta .....•. 
de fO de Abril de 1830.- App!"Ova ocslnl>rlcci· 
mcnlo de l•:scolas No!"lnacs ri!• diiTr;ro>n(r,; disci· 
]Jlinas projr,rtado pr!a Sotied:\llc Anxiliadora da 
Jndustria. Nat:ionnl.. . ........................ . 
de fi) de A!Jril do: i830.- Dá organir.açào á Adrni· 
TIÍSti-.1Çfio do Correio da Proviucia t.lo S. Paulo .... 
t.le 22 de A!Jril de 1830.- Autoriza a João da 1\o~lla 
Pinto a orgnTiiza.r em Londre' umaCornpnnl!i~. 
para os lrnlJa!hoo de. mineraçào nn f' rol' inda d·" 
Minas t;rnw,: 0u na <!!l GrJyn ... 
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<·,~creiO de 27 de AJni\ lia i83(l.- o\Ulúfizfl a f"raJlCI~W 

non,cs <1.1 Silva <l. (•rgani~a.r eu1 Londrrs uma 
soei~dalle, p~!'a o& trabalho~ rle min~ração na 
Provu,ci:t <Je Min:1s Gerars ou nade t;oy~l-... .. •.. 28 

l<•Trclo de~ de }[aio dr 1&10.- Encurrc"a a Antonio Jo~C 
Ue Castro, Thomaz J(JSé <!c Caslro, e JJernaJ"tl<l 

Joaquim Pereira do Atiunsrca, da !'ll:trda c tliJ·ee-
l:iw 1!os tlepo~itns olrsta CUrte .... : .. . .. . . . . . . . . . . :2\1 

•ereto de H de Ma in .!e t8:lo.- Providen.:ia a r~speito da 
l'scripturaç:w da r,·,~eita e 1tesveza do-; mestr,.s 
das o !li c i nas dos .\rseuars 1lc Mar1nha. . . . . . . . . . . . . 31 

h:crdo tiP n de ~!:do do• 18~0.- Cro'•a cadeiras de primei-

í• :ereto 

:lccretu 

J•ceretn 

lwcrelo 

li-'t'rdo 

'•<'1"1\'(U 

,)('Ct'l"!O 

i•Nrrto 

ras lctr<Js na vil la do Paty do ,\lfm·r~, nas Ire· 
gucziõ"ts de :-;aCJ'a ~·amilia n da Parnhy/Ja, 01 o cu-
mhl dn Santa Anna de Cebolas e de Matto:;inhos... 3-i 
de i::i rle ~taio de 1830.- Cn1a cadeiras olc primeira> 
letra~ no< cur:tto< olns Don•s c de S~111to Aulonio da 
CO!hen·atori~t.. . ...................... . 
2i di' ~/aio dP JH~(l.- D:1 llf!'anim~:-tn á atlwinis· 
traçao do Con<'io da l'ro1·ineia tias Alagoas ...... . 
de 27 pP Maio de lll.10.- Da organizar;Jo a ndmmis· 
traç:-~o do Cot"rcio ob Prol· Inda da Par:tli yha ..••.. 
d,• 12 rir J•miLo rlo~ JH:l\l.- Manda p~gar Jll'l:t folha 
r1Yi1,1 gr~tilka1;:1n COIH"Pdida ~o llajor Pedro l'e· 
rrira Coni!a dr, :-;,•nua pcl:l tlc·ccolH~rta da vrnla· 
dc1 ra 'I uI !la onlrulal 11a Pro1·i 11 d:t tle .\1 in a<; Gcra,•s. 
do: H til' ,JUJJ!to do• 1830.-CI"I!a l;;tilo·ir;ts o:e pri· 
llll'll"a.; li)ll":ts u;:s l-i/las d" S. l'!"õll!CÍSCO X:ti'ÍN 
tlc lla.-!:II:Jitl-, c 11:1 jli>IO:ti,';IIJ 1k ~latlll:llaliha ..... . 
de~::; ol•• Jnnlio de Jll:lO.-Ilo•duta ullla o<i a< uiln 
loterias COIJ~u!Hia, paJ"a auxi 1 iu lia~ dcsncl.as t·üm 
a edilie~ç~o• d<• uma nuva c::~dt~:l e C~'-a da C.tlli:!T':t 
da ,·H ta olt: (Jnl'lm ................. .. 
dr H rir Jt!lltoolP l830.-lkclara qne a l"nculrlail" 
cnuo:t"d i•l:l *' Doutor .tur;.:-o~ ~udt para n l"onl!:\I;!W 
de ll!lla Cmnpanhia de miHerar,:[w. o·nmprclll~ui!c 

o-; outros sncios .......................... . 

dr 21 de Julho tlc :lll30.-Autol·iza a _\kx<tuol:·o· 
.1n:w liPanherlv a or::anizar uma Cump:tuhia 
(l:ll':l O' trabn J ()o~ lk IH ÍIICI":!Çi\0 l'lll lPI'I":IS ljUI' pl"e· 
teu de to1uprnr ua Prol"illtia de ~litws Gerao·~-···. 
de 30 de Julho ill' :lll:JO.- Anl"l"Úa a Altlmlto 
Luiz l>'ern:mdes Pinto a org-aniz:ll' 11111a C<ompa· 
nhia para O'> trabalhos de miner:u;ão em ll'l"ras 
f]'IC fll"e!enlll~ Ctllll]ll'ar ua J>ro,iuci:l Tk )lato 
Gro-~o ...... . 
r]P 6 111' Ag-o~]O d," ill30.- A lHOriza a S~!llll('] F r] iprs 
,\:r..' a OJ"ganizareru Loudre~ uma .'oeicd~.:r tnro~ 
o~ lrahallws de mineração em fjltnlo]UC!" ol:.s J"rn· 
nue1as do lmperin, onrle a mesma min•T:H·.Io o~ 
prrn1 itl.iola....... . ....................... :. 
il0 ~~ d•' .-\;co;;tn rir !830.- ,\lll<lriza a .i<Wpl•lll 
Jns.· dr• ~IIJ IJ,•i r a :o or~''lllZlll" n11•a comJ,.1llilr:t f':l'" 
nstr;;h:tlltn~,],·lllit:,·o.'<_\lo :o p,-,_vin•·ia d<' .ITi11::, 
< ó•·r , .. , <111 11.1 ·I•· 1 '·-; ,:1 
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G J,'\"Dii:~ DOS A(:')'OS 

Decreto de 3 t.k Setembro de :1830.- Convoca extrno!·Jina
riarncn te a Assemb!éa Gcr.ll I.egislativa parr. o dia 
S do corrente, encenando os seus trabalhos uo 
ultimo de Outubro......................... o:\ 

D~creto de 27 de Sdrmbro de :1830.-Supprime o emprego 
de Capell<lo do Arsenal de Marinha da Bahia.... \.3 

Decreto de 27 de srten1bro de !.830--Concede a José Ber
nardes Monteiro, Dircrtor rio Thratro de S. Pcrlro 
de Alcantarn, tres loterias para SUR!(ntaç:\o do 
mesmo Theatro............................... .. . 44 

Decreto de 27 de S!'temhro de :1.830.- Concede autorizaç:lo 
a Jos() Maria Velho da Silva par:t organizar uma 
Comp~nhia ]JU:l os trahalllos de miner;u;:lo na~ 
Provi!\(: ias de Min 1s Geracs, Goyaz ou Mato Gros~o. 4:> 

Decreto de 30 lle f1dmnhro de 1830.- Exonera o )!arr:~ue!. 
de l:larlmccna do car(!o de Ministro~ Scaetnrio 11~ 
Estado dos Negorios da Fazeoda por ter de pr,•star 
~onT~s 1l.1s grandes 1lespeza' qw: nzrra prla <":ll'\1 ~. 

iln toHt.:rcs .......... . 
Decreto tlc 2:1. de Outubro dr tS:lO.-Proroga a~,;ss:lo cxlr:!· 

or·dinaria da Assrmhléa Geral Legislatin ate o dia 
30 de Novembro... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \f! 

Decreto de~ de Novembro de :l830.- Manda dispensar do 
serviço de seo-unda linha os supplentes dos Fiscacs. 
c Ajudantes Je Porteiro das Camaras )Junicipars. 41; 

Decreto dt' i<l de :"overnbro de t830.- Ct'<'a uma 1:adrir" 
1le primeiras letras para meninas na vil la de ,\o\" a 
Friburgo...... ... . . . . . . . .. .. . . . . -:íi 

llecreto llc :17 !le 1\ovemhro de 1830.- Manda que na 
Prol·incia r!e Mato Grosso se conservem no exer· 
cicioilr Offir.ia.rs de quarteirões o~ cidad;los a.!ista· 
dos na segunda linbii. .. .. ltl 

Carta. Imperial ole i.S de No1·enllu·o de !830.- Concede a 
Carlos llortram a proprwdade e uso ~xt!usivo por 
W armos do alambique de distillaç<'io, rlc que 
éinventor. ...................... ~8 

Carta Imperial de 26 de Novembm de !830.- Conccclc a 
Fcn:a.ntln Joaquim de Mattos a propriedade,, mo 
exclusivo por 21} annos de uma moenda de en· 
gcnho de moer canna, de que i~ inventor...... ~\1 

Carhlmp~rial de 2tl rle Novembro de !830.- Concede a 
Fcrnanrlo Joaquim r!e Mattos, a propriedade f' usn 
exclusivo por íltannos de uma roda nwtoran rr•li-
cavel a <JUalqucr en~enbo, de que ó inventor. :.o 

llecre!f! r<e 3 ole Drzrmhro de :l830.- Oá instrur:çôcs pnl'a 
exrnH:;\o da r,ei de iO de Setembro ultimo solJre 
pns;api)I"{C~............... ...................... ;,J 

C;trl:i.lmperial de H de Dczrrnhro dt> tS:hJ.-- Cono;rrlc a 
Eliza Roux a propriedade e 11~0 cxclllSÍHl JIOr 
lO nnnos dr uma macllina p,1ra a Jr,ç~o do ouro, 
<k que é inventor, e lhr kz <:rssão Frerlerico 
Bane r........................................ tit 

llrnrlodc 17dr• ll<•ZCillbro rlr 183~.- ~npprin1.: o lug-ar 
ile !a[<'JHlentc dn MJl'llllia da I'!'UI'IWia do Uio 
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Decreto de 20 de Dezembro de :1830.- Dissolve os batalhOes 
compostos ,de estrangeiros..... . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 55 

Decreto dr 22 de D~zembro de 1830.- Concede duas loterias 
para as obras da Matriz do s~uttissimo Sacramento 
desta Cidade ...............•... ,....... . . . . . . . . . .)6 

Decreto de 2ide Dezembro de t830.- Di\ providencias para 
que não so/Tra o serviço publico dur.1ntc a v1sila 
de SM Magestade o Impcndor á Província de 
lllinas Gentes .......... , ......... ,........ 57 

Decreto tlc :U de Dezembro de 1830.-Encarrega o llinistro 
da Justiça do expediente do11inistçrJO do Jmpcrio 
durante a ausencia do respectivo Ministro que 
acompanha Sua Magestadc o Imperador á Província 
de !\I luas Geraes ......... ,. . . .. . . .•••.•.... •. . . . l'l8 

Decreto de ill de Dezembro de 1830.-Nomeia os membros 
da commbsão que deve tomar contas á caixa de 
Londres......................................... 58 

Carta Imperial de 29 de Dezembro de !830.-Concede a 
José Paula Figueirôa Nahuco a propriedade e 
uso por 20 annos de diversos trabalhos sobre a 
administra~ii.o publica, de que é autor •••.•.. ,. 119 

Carta Imperütl de 30 de Dezembro de :1:830.-Concede a 
Joaquim ,',!arques de Oliveira e Souza a propriedade 
e uso exclusivoà por lO annos, de uma cadeira de 
rodas pa.ra con ueção de aleijados, de que é in· 
ventar .. . . . •. . •.. . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . • 60 

ADDITAMENTO. 

Falla com que Sua Magrstade o Imrerador abriu a Assom-
bli!a Geral no d1a 3 de Mato de 1830......... .• . . 3 

Aeto Diplomatico de 26 de :Maio de 1830.- Dcclara~.ão 

dos Commissarios do Braz i! e das Províncias Unidas 
do Rio da Prata, sobre a Constituição Politica 
da Província de ~lontevidéo........ .... . .. . . . .. S 

F a !la com que Sua Magestadc o Imperador encerrou a sessão 
ordinaria da Assenlbléa Geral Legislativa, no dia 
3 de Setembro de l830.......................... 6 

Falia com que Sua Magestade o Imperador abriu a sessão 
extraordinaria da AssemblAa Geral Legislativa, 
no dia 8 de setembro de :1:830.................... 7 

Fallã. com que Sua Magestade o Imperador encerrou a sessão 
extraordinaria da Assemhléa Geral Legislativa, 
no dia 30 de Novembro do 1830.......... .•. . .. •. 8 



ACTOS DO PODER WJCUTIVO 

1830 

DECRETO- OE 12 DI': H:'/Ell\0 DE t83:1. 

Autoriza o Conrlc de Linilares, sulodito t'or!ugucz, a formar uma 
compnnhia para os trabalhos de mineraçlo em terras que 
possue na Província r1e .:llinas Geraes. 

Tendo-me reprt>scntado o Conde de Linharcs, D. Vi
rtorio de 8ouzn Coutinho, a necessidade, em que se 
ach:1, de formar Unt;J Companhia Jc socios nadonaes e 
estrangeiros, que possam cmprchcnder os trabalhos Jc 
mineração n 'um~s terrns, que o supplic:mtc possue na 
Província de ~linas Gcr:1es, vigto 4UC cll<~ nem pódc 
;u\ministra\-as pcsso<limf'nte, nem tem meios, eom que 
haja de d;Jr-lhcs a convcilil:ntc applit~ação; p!'dindo-mc 
p~ra esse cfl'eito. a fawldadc, que lhe é indispcnsavd, 
nnno estranp:cü·o: Hei por hem~ em aUcnçiio aos moti
vos ponderados, :mtorizar ao supplitnutl\ para clT0ituar 
a soLieUade de mine't·ação, qut> refrrc, lir·ando os seus 
socios sujeitos :1s Lrisdo Imperio, e o!JrigaUüs a pagar 
sómcnte os impostos nestas dcclarndo~, ou que para o 
ruturo se drtcrminarem. 



\LTilS )I() )'O)H-:Il 

o Martjl\PZ de c~ravdbs, do Meu Consl'lho dP Estadn, 
l'llinistro <'Secretario de Est;u!o dos :'\l•g'ocios do lmp<'rio, 
')tenha :1~sim rnt"ndi1!o, ePxpcça os dcspaclJOs nr•t'C5S~· 
rius. Falado tlo Rio de Janeiro em doze de J;illf'iru de 
mil uitOI"t•ntos e trmt:t, nono da lndcpt'tH.Irncia e du 
lmperiu. 

Com a ru!orka 1;e Su:1 :'!bgestade o Im[1C!'atlor. 

Jf11rque;; de Cararellas. 

DECHETO lJE !ti m: J.l:'iEinO m' 18:l0. 

,\ulo>iz:t a ct·r.lç:loJ:I Socit•rl:lcl•• dt~ ~lrclidn.1 do Ilio dP Janeiro, 
r ;lpprova n-; ~PU~ e.-;tatutus. 

Tendo sul•ido á ?!Iiuha Augusta Presrnça uma rPpre· 
srn t~ção de alguns med it.:os, c c i rurgi!lPs desta Cót tt', que, 
p~ra o ímport·1nte Hm oi!~ promoverem por todo~ os 
weios u saudc puiJiira, formoiJ'am uma assoo'iaçãnrom o 
titulo di'- Soriedade de l\ll'dicina do lHo dt> Janeiro -
JlCdindo-me a gr<tça dr ;mtorizal·<~ rom o ~ku lmpt·rial 
Brnepl<tcito; e rt•rcnhercndo Eu que desta fundação 
mui tas van t'l.~.!"l'llS dcn rn resu! t:tl' pol os esl"orç.os rPunidos 
de seus llli'lllllros, para a forru :1 (ão Je r1~gu la tlll'll tos 5an ;. 
ta rios, t•st;dli'lcciuH'nlo dt! hospil"lcs, e rdorma dos exis
lt>ntes, e tamhem pet.1 prop.tg<tÇITt:l de conhecimentos 
ut-cis lt>v:tdos a todas as p-it'ks do lmperio. IJ·II' mPio <.Jus 
rot't'cspondt•nc i;;s da s,c iedadr suhr'" o~ di !Tt•l't'U L e~ ramos 
tla tnl'~llla s.·iew·i:t: ll1•i por IJell\ Approval-a, I' ig-ual· 
meute os scusr•stalnfo~, que c"m f'Sle lliiÍX;tm assi0:nados 
pl'ln :'!Lirqupz •!e C:1raVI'IIas, r!o !\li'u Conselho dr• E.stado, 
.\tinislru c Serretariu dt• Estado do~ .:'fegocios do Imperio, 
tJW' assim o tenha cntr·ndiJo, P expeç:1 DS d('sp:u:hos ne
n·s~:·rios. Palacio tlo Hio de Janeiro em quim:c d-e Ja
nci r o de m i I oitoceu tos c trinb, no no da IndrpPndew:ia 
l' do illlpPl'io. 

Co1a a ru!Jrie~ de Su:l ~bgcstade o ImpPr~1lor. 



l:statutos da Sociedade de iledlrina do Rio de Janeiro. 

A SociPzlat!e t!t• )lt•dj,·ina do !\intlt• Jo~!lt'trll institw•-so> 
p1r:1 ~erwcupardc t1;dn~ n~ nbjt•dtJ~ .. I}lll' podt'lll t'll/llr·i
IHjÍJ' pJt'.1 0s prO.~TPS.'<OS do.<:. dilf<'l'<'nks r<liHos d:1 :rl'(l' dr 
··u !'<li' ; JY!ra CO!Illll unira r <is :111 tot·i1l1do•s r·ompr_•! t'J, !PS p1-
ret'l'l'I'S ~Oit!'f\ ~ llygit'll'' ptlh\i."a: p tl':l rC'~)I<~IJdl"r :'ts IJU:•s
tilr::: do GovPrno soltrl' 1 ud o IJ que r··~r' ·i b a s:twle pu\ li w:t. 
principtlllll'lltC ~~~l·rr a~ I'JIÍ•h•m;:,s, c:tsos <:e nwdi··ína 
lega I, rloenÇ-IS repu LliLi~ CtJIJ laô! i os -s, ,, I'<• pnt ·s d p i'-ITI' m 
importadas d1.• Jn izrs r~lr;r n ~-I' i t·o~ : sol •n· a pl"i•\l·' craç:l•r d :1 
var·,·iH:I. o t'X:Iflll' dP retnedios n,,\.tiS r· st•,-rctus, dt• •l•·s
,·nloo•rt:::> qUI' p•lilCn• ler J'('~UII:H]O~ nul:ij(JSO~, úllllOCÍVI'S 
na sua apjilicaç:lo na me.linn:l. so~.r··· :1sa~·u:1~ IHiuer.:es, 
natur:ll'~ 1111 <ll'Lilid:lt'~, r·pit'Z'Itias. l'ti' 

Ü fim da ~O!"ÍI'ILidt> 1\ llll']]llil\1!' li t'XI'i'!'ÍI'Í>l r]:: nJPdirilla, 
c esrl~rl'n~r as qnr·st\11•~ n llll\1'\'l;s:IS qac n·~F'Í L:l m á sal u
hritLilll' das i"T<IIllll's t' id:11l rs, ~~ uo i ull-rior ü:1s PruYi nc ias 
t!o lmper·io. 

Po1' isso ella St'l'it composb P~pr:ríalmPnli'IIP mPdir·os, 
flue 1·on!r:lt'hm afo(•ri:-raç:io d!• t'Olllllltn!ÍC:Ir ao.;; seus 
roli•'Q':IS t11do o IJUe lli('S p1'>~k forner,•r a sua [H'iit!l'a, a 
sua lcitur:1, t' :18 ~u:;s nwditaçfics p.~r!icul:ir·r·s .. \ Sol'ie 
,b,lt•, ,·st:JL•ell'r't'!Hlo ::~sim Ulll Jllt'io de uniilo I'JJtn· oo; 
homt~IJS da ::!'t1•, l'f'IHiri!JUil'it p~r:1 1~'\I'Ít:ll', e C'lll!'l'tl't 
cntt·c t"\le~ a emul:1(iin, o amnr 1Li Sl'ir·nti:l, 1: unJa 
amizatl1• fr.<t.•rnal. 

C•mstituida em corpo s:'ÍPntilko. a SoriPd:1dr .~c trrr
nar:l uma ~u:u·,f:l YÍé!:il:iniP rh S.llldr• pniJlira, sr•m I:'Spe-
1'.11' a p:q_;a tJp 11111 S:Ji:ll'ÍO, Jl :I' I !'UIIIJll'ÍI" d[.!!l:11lli'Jile 0 
~I'U dr:'\'1'!', (.' olfi'l'Crl'l'Ú !I.IS O:'Ctll'/'l'!li'Í[JS di!lin•i.-; 1111! 
apoio salut:w :10 Gnn•rno. :1ssü.>:n rl:l!ldo as c:ms:1.~, f[li'' 

amr•a(~lll ~ s:1U:!c pulolic;J, traçoJHI•J :rs r,•gras tiP cun
ilud.l n:1 inV:Is5:u '' 1:Jarcl1a 1\:rs I'Jlitlemias, prq;nndo 
!P1s i:n1itwias r•m ]1:1rmouía nu1 o t'St:ILIO adud 1lus 
r·onlrccimentns nll'diros, com .1s l'l'hlÇikSi:ommer<"iaes 
dos pr1YOS, <'as inHituit;lii'S ronstilul'iOHac~ llo B:·azi!. 

A So;·j,•d:~(k de :\IedJI"ina, g:uÜIJldu-se p"r sent;mentus 
philantropicns, niio JH'r•!cndr senil'-se d1: nrnlmm r:111l0 
da nr·tr de curar \)"11':1 Si'll proveito p(•ruuinrio: LIIHIJI'fll 
n5:o ~rrw.'.'a a si os .\~r:•Hos do l'Jlsiuo puldi··n, fJlll' P''r
tl·ncem <is Ar:iilt•mlas, Es:obs ou \'nin·rsidade::. uem 
tiio potH'O [lrrl.i•!llif' l':tPI·,-,.r 11\HI\I!]l'di" da medi1'Íil:t en
lre:!HI' :tU• :llllll :1 Jlldiridllo~ Í"!J\:Idos, nu :1 JUill·IS, es-
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pecü~s de trihunacs nrlJitrarios, cujas sentenças têm sido 
no Brazil tão prejw:.lidacs aos pro:.!Tt'~sos da metlirinn, 
como nus interesses da humauidade. Pelo contrario. a 
Soriedatlc sr est:1Lckce para o :nliant'lmento \bs Sl'iPn
eias medicas no Impcrio, par:l me!lwr:ll!H'nto da hyg-it~
nc publica, objceto pl'inripal das su~s salil'itwlPs, c p:1n 
o interesse tia humanidade, da class~ pobre sobretudo, 
a guem ella prestará o socrorro dos seu.~ conselhos em 
dias dcccrminados para r,onsultaçU!s gratuibs. 

TITULO I. 

f.0)1J>OSH,:ÃO 0.\ SOCIIWAOi;. 

Art. 1." A Socie1L1d\.' de 1\lctlcrina do ruo de J~neiro 
será rompost:l de membros lwnorarios, titubrcs c so
cios correspondentes. 

Art. 2." O nunH'I'O dos mcn1hros titulares l: limitado, 
e não púde exceder actualmrntc a 2:!. A Sot:ieda1k re
serva a facult!ade d.: tr:lspassJr este limite, quando as 
circumstancias o cxig-it·cm. 

Art. 3." O numero- dos membros honorarios, e dos 
socios correspondentes C il!intitado. 

TITULO ll. 

AmiiSS:\.0 DOS ~EjlBfiOS !lOXORARIOS, TITULARES, E SOC!I)S 
CO\lRESI•O:'\DEXTES. 

At·t. L" Os membros honot·anos srr;\o rsrolhidos 
entrt: os saLiÓc, nat:ionaes, r•ntre pN:;soas que· tivt•n•m 
feito serviços assignalatlos á hum;midatlr, ou que a tive
rem Sl'rYiilo com zelo em rst:IIJelcdnwntos Tllll1licos des
tinados a seu allivio; rntre os memltros titul:tres, qun 
pda sua itlade, ou enfermidades não pw!Prcm continuar 
a tomar parte activa nos Lral1all10s da Sociedade, c l'lltre 
os metlicos tla cnpital já cl'leltrps. 

Urna requisição por CSI'l"ipto diri::O:itln ao I'rcsit!t~nte é 
indispensavcl a quem quizer ser arlmitlido como mrm
ltro honorario. A Sociedade tem o r:ir<'it'J de ronfl'rir 
este titulo por accl;:ma<;ão. 

Art. 2." Os membros titulare.~ serão csrolhidos entre 
os mediro~, rirurgiõe.s, e holit:arius rcsiri('IItCs no Hio 
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de Janeiro, ou su:~s visinh:~nças, c p:~ra srr ~umittitlo 

como tal e prrciso: 
1." Aprcs('ntar um !liplom:~ de üuutor em mcilicina ou 

rirurgi:l, ou um titnl:"l !Pga! rowPdit!o por unu das es
colas m('(]icas l'st·tbdeeldas no Brazil, ou pelas autori
lladcs m!'d kas c~ta h!'] c c illas antes da aboliç.ITo da Ph~·sica · 
tura, c as qnP se cstahrlerercm, ou t:tmlJem um titulo de 
lJOtic:l rio, r h í mico, e natura lista, apoiado por ccrtilicarlos 
authentieos, ou por obras vanhjoslmente conhceidas. 

:2." Ser Jlropusto, ou apresentado pur um ou mais 
mrmhros titnLlrPs. 

3. 0 Diri~dr nm:t rc•quisição por cscriptCJ ao Pre~hlcntc 
da Socie1lade, arompanlt::tda pot' um tr;1balho mnnuscripto 
qualrjuer snli1·c as sciencia.~ medi!:as ou accL•ssori~s. 

A nomraçiío de um mcmlJru tituLir se fará por meio 
tio es:Tutinio, c p·1ssará á maioria <lilsr,Jut~ 1\C volos, 
al'h:mrlo-SL\ iwli~prnsavclmentc pt'L'Scnll's n;~ S<'ssão os 
Uous tl'rro,; do~ mcml1ros Lttul:Jn•s 

Todo ri membro titular, que !l!'ix.lr para sempre n 
capital, ou JWr.um long-o rspa1:o de tempo, sa:\. o!n·igado 
n partir·ip:1r a su<~ :nJ.<:I'ntia á Soried;a\e, :1 lim !lc que el!J 
s~ibD ~e o dcn: considerar no numl'ro Jos tituh1rcs, ou 
("O!Trspondentes; c se no fim de nm anno a Sociedade 
não ti v !'I' recebido purtirip1ção algunn, nmtará o mcm
IJro :msente no numero tios correspondentes. 

Art. 3." Pnrlcrão ser :Himittidos no numero dos socins 
corrcspoll!lentrs os sJliios tHlt'ion:ICs, P estl\lllg-dros, os 
autores de o!Jrns de medicin:1 offrr1•ddas á SO!~iedadr, os 
lllL'tlicos esta i!l'lcc j,J os tws di versas Pro v in c ias 1lo lmperio, 
os liutícarios, chimicos, c naturalistas, !JUC se Ol'cupam 
com suêcesso de tralJalhos scientilicos. 

Os mern!Jros ou so~ios CO\T('S[lOJHIPntc.~, par:1 ser~~m 
;~dmittido.", deverão a}JrcsenL1r nma o!Jr;t su:1, ou uma 
mi•moria em manustriplo, e diril!ir uma riquis!ção de 
seu puni! o ao Pr1:sidcnte da Socif•tlade. 

Quando a nomea~<lo n•rsnr sobre um S<~ilio jii ronhe
cido, esta se fará por arrlama(ão, a que prc,·elkrá a pro
posta do mesmo, feita por um ou mais memhros titula· 
res. X os outros !'aso.~ dia se fará por via rio rSI'l'Utinio, 
e passará :1 maiurí:i dr votos, a!·han1lo-se indispt•nsavcl· 
mente na sl'.~~ao os dons tr-rços dos mrrnl1ros titut:lrcs. 

Arta !f." Os membros honorari~>s, titutnrrs, c soei os 
correspondentes rerebt~rilo um diploma assi:.o:n·tdo }leio 
Presidente, e pelo SCI'l'etario, e s::Jbdo c.om OS}J\o da So
cicilnde. 

Uma carta, assig-narla pelos mesmos communicarã :1 

1'ada um dos rnemhros a su:~ nomeação. 
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'ITIT LO 11!. 

ATTr..lnt:HJS JJOS lH:mmOS !lA SOCIJW\IJL E St:\S n;:-;t;~:i)E.~. 

Art. 1." o~ IÚI'Dl!lt'OS titulares SilO o~ unir·os que têm 
direito de vobr na dd1)11 da rlii'Sl da ~Oi'·ÍI'dadl.', n.1 nr,. 
mcacão dt:s dlL'JIIhros honorarios, e rOITI'spowlr•JJ!I'~, ll<~ 

c~culh:J das rtwt••rL•s p.•stJs em I'OIH'Urso, n:1;; qucstõJ'S 
que rPsprit:lln ;J ronhltilidade J' a d·iJ·e·:1;ito tlos tJ·a!i:dlws: 
e emlim em tudo 0 qu1• interessa a existt•nl'i:J, dt·scnvol
vimentu, e dur:1çilo da Sor'irdade. T<lmlwm s0 :1 eii1'S 
pcrten~.·~· 0 ,]jr,•ilo de wopór. 

At·t. ~." Os nwmhros IJOnur~rios, ;• sodos eont•spon
drnks th11, súment:• VI)Z tleliiJl'ratinl p·11':1 discutir 
oiJjCl'tos sdl•ntiflros. 

Art. :t" í)s lnl'llll•ro~ titulares são ohri::r<~dns a ;1ssistir 
a r.:aLh S1•ssão da Snrit•tlade, sob pi'll:l de penkr· um tento, 
I'Ujo v;ilor ·"''tÚ drü•rnlina1lO se~un1lo o motivo da f:dta. 
Os meml,ros honorarins, t' I'Ofl't'~porulent,,s t.Pm a lila'r
'bde 111· as~i~tir otl nií•J i1s St'S.~tks; Jll:Js ohrigam-se 
todos para rura a ~o:il'tlaJe a ronununic~r-l!Jc os .~I'US 

traiJalhns, as ~u:1s pt•squ:s:Js, e trlllüs n~ \H"nsamentos, 
IJUc pJSS:J m t'on trílmi r par.t a gloria e pruspnidadc de! L1. 

TITL'LO IV. 

ltiE~.\ IH ~'tCIE[J.\ll:':, E FU:Xt:t,:ÜI':~ IIOS SE!JS :\!E~I!laOS. 

Art. 1." .\ S J::it•1\:11k l"r:t uma ..'Ih·~·~ cornpush d1~ um 
Prc.oi II'Oll' t:·mpur:trio. <'leitiJ por :-1 mezes. <)de um s,~

<'l'd:tr·i,J, e um A:·dtivi-ta 'l'hBwun~iro, deitos P•'r um 
anno. 

Art. 2. 0 A rlPição 1h ~lesa S1•rá feit:1 prl.1 Soddatle 
na vr·irne1ra s:'sSiill p:lrlir:uLn· qur ~e St'!!UÍI' ú sessão pu
lilica tlr cad:1 o1nno: J'lcc.o:r·ndo-se depois 11s l'rl'sidPnles 
para o.e. outrns trim1'S\n•s na ultima sc~s;lo ordiu;n·i:l, 
presididol pi'lo tjur rstin•r c•m cxenido. 

Al't. :l." A ~ol'ir,:larle l'le•!I'J'it tami)('Jll um Yire-Presi
deute, P nm Sl'tTi't:lrio .-\djunto .. l' st•parará as h~r.l'Çtif!s 

dt' .\r•ltivist~, r 'J'he~ourriro, tJUantlo ~~ lltTUp·t,;iit·~ th! 
c:vl:i um dPIL'~ fnn·rn 111:•is lllllllt'l'"S't~. 
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At•t, !~." A Soô•••hde l"I'•"Onhecf' por Pr~·~i1\ellte hono
r:lrin peqwtuo S. E:c o ::"r. )linistro do lmpnio, que a 
Constituição iHve~tir da 1lin't~.ilo t.la ÍllStrurçiio publica, 
e de tudu fJUI~ n•spcib ús assori:l(Õe~ s~tbi:1s e indus
tri:tcs. 

Art. !"i. 0 O Pn•sitlentc honnrario s,•rá conYiUado por 
unta deput;•çiio da Sodedat!e p 11':1 a%istir (I se~siio pu
blica da im.tallação, assim rorno poderá honrar com a sua 
Jlresenr;:t :1;:. s~·ssiles puhlic;~s annua1~s, I' as particulares. 

Arl. (i. u A~ ftmrt;0es ,\o Pre~iJen tt' da Sociellalle ele i to 
tPmpor:lri:nm·nte :-ão: 

I." AIJl'ir t' fec·lJar «S srs~ÕI'$. 
t.' FaZPr t''i.l'l'Utar os Pstalutos, 
:L" Lembrar os ohjerto~ de que se deve tr:•tar, f'nun

riado~ ua ordi'tn do di:1, indira!ld(I-OS em bilhetes de 
r"onvitl'. 

L • Diri(!ir as distcussões, c recolher os votos. 
~j, • Diri:-rir a palavra 1'-lll nome da Sociedade, ou no~ 

me:1r um orador em Sl'U lu!!ar. 
fl. • :\om1~ar as com missões perm:ment0s c tempu

rarias. 
7."' Ot•sig:n:lr os rebtorcs tle obras. ou memori:•s wa

n us,·ri pia.~. 
1'1. a Assignar os diploma~, processos verbncs, e <!ctas 

tb :'.odeoladr. 
il.• F:I7.PI' o discurso de abertUl'a Lia sessão publica,ou 

nomrnr para isgo um rios memhros, 
lO." Prol"\amar as questUes post:1s em concurso, e os 

premios dados pda Soeit·d~de. 
Art. 7. o As runcções do SPcretario são: 
i.' l\é'I[ÍIJ:Íl" :lS :IL"LIS l\:JS S('SSÜPS. 

2." Ler as arbs d:1s sessões antecedentes, <tssim como 
as cartas, memori:1s, e outros p:1pcis t•nviados á So
ci('(i:ldl'. 

3." Entret1'r a;; eorrespondcuri:IS,r•as.-;ig-nar as actas, 
os diplomns, c outros papeis da Socit•dade. 

·'L" Apresentar na s-s~ão publica dlli":J.da anno uma re
lação dos trah:l\hos da ~oriedadP, e dar uma notida ne
LTolop:iea dos memhros fnlleeidos. 

Art. 8. 0 O Archivista T!wsourriro deve velar ~0bre a 
contahilid;H\c 1b Sor·icdade, a qn:il ser<'l reg-ulada p0r 
uedidas que .'\c tomarão eu\ sessões p:Jrticularcs. No 
Jim 1le cada anno elle tlarâ I'Ollt~ do estado das rrcci~ 

t:ls, edcspezas, antes de ceder o lugar ao seu suc('essor. 
Será taml!rm obrig-ado a conSI'l'V<lr em bom estado os 
rn:~nuscriptns. nwmorins, Jmpds, c livros d<1 Socieda1le. 
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TITULO Y. 

COlUIIS~t'íF.S D.\ SOCIEDADK 

Art. L" A Socieúadc terá no seu seio quatro com· 
missões perm~nentcs, qu,) se renov<~rão totlos os annos 
c.om a .\lesa. Est;1s com missões são: 1." uma de ra-:-rina; 
2." outra do ronsu\tal_'õcs {lT<ltuitas; 3." outra do doenças 
reinantes; 4." outra de salnhrill:lde publica. 

Art. 2." O Presidente nomrará commissõcs tempo· 
rarias p;1ra objcctos tlc pouca import:1ncia, assim como 
para os de um interesse mnior: c no 1'aso de scrr.m pre
cisas relações sobre obr~s ou manuscriptos, poderá con
fiar este cargo a um ou mais mcmnros, assim como as 
mesmas o liras, c mais papeis neccssarios. 

Art. 3." Se1·ão enviados a rommissUcs: L" :1s com
municações do Governo, c dos Magistratlos; 2." as propo
sições relativas aos estatutos, reg-ulamentos, c policia 
interna; 3," os projectos, cuja execução exigiria Ulll<l 
despcza tltl m<tis tle 815000. 

Art. 4." As commi~sões se comporão, Segundo a im
port~ncia do objecto, de um, dous, tre.o, cinco, ~etr, 

nove, e onze membros, c serão nomeJda.~ todas as ''ezes 
que dous membros as pedirem ~o Presidente. 

Art. 5." As commissõcs podem nomeJr um Pre~i

dente c um Secretario, e não podem s1~ ocrupar senão 
dos nhjectos que lhes são desi!!·n:1dos. Elias t6m a pn·fc
rencia na leitura de memol'ias solm; ohjedos que lhes 
tiverem sido enviados ; t.1mhe:n são preferidas sobre 
1orbs a.~ proposiçõrs intlividtwe~. qU:iJlilu tiverem de 
fazer apresentar alguma relação. ou proposição. 

tiTULO VI. 

ORDEll DOS TRAilALHO~ DA SOLIED.\D~. 

Art. L" A insta Ilação da·Sociedi!de se fará public<~

menle em nma grande s~ln na pre~en~,u dt~ S. Ex. o Mi
nistro do Impcrio, c um auditoria couvocndo J•Or cart~g 
de ronvile. 

Estn sessão publica se rcno1'ar:i lodos os annos na 
mesma época para .<olemnisar o dJa da futtdação da So-



fÍPtiat\e. e com,•Ç;IJ'[t pelo ,Ji.<Ckll'_.;o tlc <J!Jcr!ura do Pre
sidente, ao qual S'!~Lllf-,;e-IJa a rcl:u;:w do Si~tTetario 
solm~ os trab:llilos li.1 Socit'liade, c liepoi~ rlcl\a a leitu
ra. que IJU lZ1~rem fazer os nwmiJ !'OS das suas p I'Od 11 cr:õi'S 
Htedtco-\itterari:l~, r~ a se~~<'io lermin:~r;\ pela di~tri

lmição dos prcmios c me{:llhas derll1Lli<H:ão e estimulo. 
Art. 2." All~m cbs se~:;i\e~ pu],Jic:IS all!lU:\l'n> h;ncr~o 

ses;;õ1~s particul:~re:: ordinarias, e cxtraonlinarias, toll
vocad~s pelo Pn'sidenlr rom um bilhPlr, no quat lcm
!Jt·ará :1 ordem do dia. r far:"t ~aher o llJotivo tl:ts couvo
c~tlits t''\ tr~ ord in a ri as. 

Art. :3." Os trab;1litos da Soci.~,]:11le teriTo ltHr.1l' n3~ 
ses-:ões partitculan~.'i, P entre Psta~; as sessões ordinari·J~ 
se farãodns set1• ~tü ;\s no\-e horas da noite, P serão 
c1mvoe~das pelo Presidente no~ s;JbiJ;Jdos de 11uinze em 
quinze dins. 

Art.~." Niiú poderú haver scss~o sem qur c~tejam 
p:·cscntcs metade e mais um 1!0~ m,·m!Jros titul~rrs. 

Ar!.~." As ileci~r~~·~ d:t Sodrdadc serão feiL.1.' on!ina
rbmente ã maiori·J dos voto~tlos membros presentes na 
~c~são, e nos ca,os impo1·tanle~ c rspeciiicatlos pelos 
estatutos será, <llt.\m desta maioria, nccessaria a pn~
sença de dou~ terços do numero total tlos membroJ 
titulares. 

Art. ü." As \·otações se fariio sentando-se, e \evantan
llo·sc, e podPriiO tornar a comcç:tr no t:1so de haver illl
vida; esf'rsta persistir, cirl'Ubrit oc:•crulinio, o qual 
tamhcm dcverit circular nos c:t-:o~ espcd!k:,do.' nrstes 
estatutos, c todas as vf'Zl'S que quatro membros o 
pedirem . 

.Art. 7. 0 A onl~·mdos tr<lha!llos da Soci:>1lalle n~unida 
em scs~ão ~Oill]lt'eltcJtdi•r:i : 

L 0 A leitura eadopt;<io lh :~c ta, on processo vcrb,d da 
ses;;ão antrcedrnlc. 

2." Aeot·rcspondrncia com o governo, c autoridade~ 

ronstiLuid:ts, 
:L" 05 o!Jj,~c to,; d.1 ad minis t raçii o in te dor da Soeie1hlc . 
·'~." A cor l'l',;pondenc ia c um ~s SocicJ ades cs trangei r as, 

c soei os corre~pondcnte~. 
tl." O :tnnuncio das obscnaçfíe~, memori~s e obras 

imprr~sns. 

6." O :mnuncio das observações, memorias, e obras 
lll:llJU~('J'j J1 ta S. 

7." A~ l'lt.•içõc.'i, c allmi,sõe.~ de membros. 
s.o As rel.tções tbs commissucs nomeadas pelo PfD

sidentl'. 
9." A leitura d:Js oL.:;ervaçõcs, memorias, e obras dos 
PARTE 11. 2 
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membros honorarios, tilularcs, c soei os corresponden
tes,- e a discmsão solJre as mesmas. 

i O. As conferencias vcrhaes sobre doenças reinante.~. 

Art. 8. "As sc%ürs p:tt'tirulares dtu·ariio duas !Joras, (' 
no caso de ncccssillade pollcriio prolongar-se por mais 
tempo. 

Art. f).O Uma ou duas nzcs por mcz a Sociedade ilarí1 
ronsultaçõcsgratnita~ aos pobrrs tlurante uma hora. 

Art. 10. A Sor:icdadc J;nder:'! publir:ar· urna colll~t:

ção dos sctlS trai!~!Jtos em épm:~fs pcl'iodicas. Proporá 
de dous em dou~ annos tHllJ questão p~ra se resolver, e 
tlará um premio :i melhor memoria em scs~ão publir.a. 

Art. i L A Sociedade poder~ dar mctlalhas de esti
mulação aos autores dos melhores m:nmscriptos que lhe 
forem llirigidos, c úquellc~ que li H' rem feito desco!Jer
tns nacionaes de alguma ntilid:~de á ano de curar .. 

Art.12. As llli'didas .1dmiuistr:Jtiras da Sociedade~e 
tomarão em sessões particulares, c comprchendcri'io as 
receitas e despezas, <l íixaçiio da quota parte pessoal or
dinaria, e extraordinaria, o valor dos lentos de presen
ça, o valot• dos premias c das medalhas, as dcspezas da 
mcs<t, a assignatura de pcriodicos do medicina, as dcs
pez:lS de diplomas, impressão, illuminação, pot'tciro, e 
maisde~pe~as imprevistas. 

TlTLLO VI!. 

REGULAMENTOS DA SOCIEDADE, E. ~IODlFICAÇÃO E REFOn11A 
DOS ESTATVTüS. 

Art. t.o Além dos presentes estatutos, a Sociedade 
farâ, segundo o espírito dos mesmos, os regulamentos 
especiaes que julgar necessarios para seu regimento. 

Art. 2." A Sociedade reserva-se a fact1ldade tle modi
ficar, e reformar, quando convier, os presentes esta tu~ 
tos, particip:mdo neste caso ao Gove!'no as modificações 
e reformas que cl!a fizer. 

Palaciodo lHo de Janeiro em t:i de Janeiro de 1830. 
- Marquez de Caravellas. 
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DECHETÜ-DE 18 DE J\~EmO OE 1830. 

~!arca os unifnrmcs dos oiUCiaes honorarios da armada. 

Convindo que os uniformes dos indivíduos, que 
iJ;ozam ti c graduar;õrs lwnor;lrias de o!liciacs da Armada 
Nacional e Imperial, sejam dislinctos dnquellcs, rlc que 
\JS3m os Ofliciacs pertencentes :i mesma Armada; parn 
qun estes, ljue e'(cru:m n prolissâo militnr, se não con
fundam rom os da )1:\rinha mercante, a quem scmc
lhantf's graduaçUcs honorari;~s são ("onc<>rlillas: Hei por 
l1cm Dl'tnmin~r, que t~es Ollkiacs honorarios da Ar
l\lal\a usem de St'liS uni formes un ieamz•nte Ue d istinctivos 
~\e metal hranco, ('Omnera Jc rstylo,JkanUo-lhes pt•ohi
hirlo o uso de gcdi'ies 1!0 ouro, sem emharg-o tia faculdade 
que p:~ra isso .~c tenh;l a alguns con('edit!o, a qual pelo 
pres1:ntt' Deereto declaro de nenhum elkito. 

O )larquezlie P;lran;,:.;-u:'t, do :\lru Conselho de Estatlo, 
o tenha assim entl'lldi1lO e f:H\;l rxecut~r com os desp.1~ 
chus ncr·essGrios. P<lLlcio do R'io tle Janeiro em del.fJito 
de hneiro de mil oitocentos e tl'ini:J, nono da Intlcpf'll
denda c do Imperio. 

Com a ru!Jrka de Sua 1Uagcst;u\e o Imperador. 

JJfai'IJUCZ de Paranaguá. 

DECHETO-m.: 21 m: J.\:"Eillo Dr> i&:lO. 

ll.cclara quacs os empregos milltarcs inwmpativris com a$ !une· 
r>•cs de Juize~ de Paz, e seus ~mprer:ao:los. 

Scntlo necess:1rio dcsign.1r qu:H'S os emprvgos mi
litares, que na ronformida<lc do art. 'i,, o da C:~rta de 
Lei dé' W de Outuhro d<" 1827, s5o in1~ompativeis de se 
cxererrem con.iunctamen te com as funcçües de Juizes de 
Paz, c seus empregados; e scn1lo outrosim ronnniente, 
(}ue a força :ll'Jn.1(Li aux·ilie com promplidão aos mesmos 
Juizes de Paz, a Hm de consc,tmir-se odcsf'jallo resultado 
dasattrihui<;ües, que lhes I'Onfere aLui de stw crração: 
Hei pot· hem Dccl:lrar; L" (}Ue os .Mililarc;; Jc tropa de 
primeir<l linha tio Excrrito, <·om exr;ep~iio dos rrfor
mados liescmpt•cgados, <J%im como os Cummamlantes, 
~bjorcs, c Ajudantes 1!os corpos 1le scgund<~. liul1a tt!m 
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1:om;t·mtc impedimento, ll:lr:l o cxrrdcio das furH·çlics 
de Juiz de P;~z, "''u supp!Pntl', e Es•Ti,·iiu; 2." qu1~ o 
Sl'niço milit:tr do.c; m:~is Clll[ll'i:;::tdus na srp·ulrlia linha, 
ft l'Xri'JlÇii<l dos rderilios llO p:tra,QT;IjlltD ::ntt•r·rdCiltl', 
•·e~S:Ir:, dlll'<'lllP o ext•rl'il·io t!l•S dilt>S r::rgns civis, p:n·a 
que f,Jn•meit'ito~, dev.•ndo I'Oiltlllmtil·nr-s:• cOlLp<"trn
tPmente ,·, nu!uridar!e rC~JH'I'Liv:t s:'ll!Pllt::nk l'il'içiio; 
:J." que llC'HltUlll l'lll[H'l'.'!:tdO militar ll:t [lriillCÍl\1, I' 
SP,é!:nnd:t linlr1 pudN[I ser nomc::do p:tra Üliil'ial dcs 
qn<~rtcirUt's; n~m l:tntl:cm r~lt·.~ s•·riio :tliSLII\(ls p.tra o 
S1~rvii;.o lllilit:lr: ·~." qu:~ os C•llll:narHI.illL•'" dos rurpus 
d1~ prinwir<~ linlD, 0 ll('m :1.ssim os d:1 s~·~~lliHLi por si, n 
pi•los Comm·tntLtnli'~ 1[1• t'IJittp·tnlti:ts llPS re~pe:·tii'OS 

di.~lrittn~. Jll'I'S\.:;;n os :tu'\ilios !WJUÍSÍI:trlos pl'!os Jui;:cs 
di' Paz, qu.· tiram n•sponS:tli'ÍS pdl) a!JlJSil d:1s n·qui
sições ldt·ts sem Uf!!•'ltlu Jll'l'l'iS;To, I' 1•::r m tio r Iorr;il 
lj\11' a nl'l'l'~~·:ría ]ltra O-~ raso.~ Oi'I'UIT•'Jll:•s na l'llllfor
mid:\lle do~ :l." do art. ~i.' ti;J prl'cit.ll:a Lri: lkantlo 
;t%im rlt•i·!nr::lb :1 Pruvis:1n do Cow:ellw Supn•,;JO .\li
litar ilt• 2:1 ilt' Outui:r11 lll' IS~d. e 1 s :n ;st:s 1'e :!.1 1:e 
1\oveml·ro do nl!'sttHt :tllllil. d••!:) d\• J<'('YI'rcirn, 1'( 1:e 
Jhn_;o, c\) de Julho, C Jiu:tltal'Jllc liC ~:::! ile :o)l'li•Jll[JJ'l) 
d(\ a ano JH'O'i.imo iJ:I~~ado. 

O Con,[,~ do !tio P:ll'lio, dn }h·u Consi'llw, :\linislt•o 11 

Secretario c!c Esl:do dos :-;I'~Orins 1!:. Guena. :t.~Silll o 
tcnlta ctt!l'll·lü!o, f' fcJ(,O:I I'Xt'rul:n· com (JS tli'Sit1Í'itiJ.~ w·
I:Pssarics. P:;çu em Yillli: e .unt ,r,~ .Luwiru dP mil oito
centos c triHta, n~;nu tb lnilt'pemlenc.i:t e do lulperio. 

Com a :·u:1ricatk Su1l\l:l::;estatlc Imperial. 

Conde do Rio Pardo. 

JlECHET0-DE 2H nrc J.\XE!TIO IIE 1HJO. 

M:uca a g-ra tiJ;e.a~ão annual de 200,'):JCO ao officin l·nwio'r e ,;ITiciUI'& 
tia s~errt.:ria d~ E,; lado dno 1\e;;-o:.dos da J11~tl1:a. 

Tr•n1lo l'I'JH'C~t·nLtdo pnr diHTS:ts vez1's os ollll'i:ws 1l!l 
S01Tctaria'du E~t:lllo dt•S t\e.~·llr·ios da Ju~ti1.~n que n dimi-
11 u to n·nd i nwn to d ~~~ seus ! u<::t res I !trs nJo forn01'1~ meios 
par:1 a ~Lu •ll-n•Bk Slllt.~i~t{'IH"i:t; e Tomando em considc
nç~:io fJUI', nas :(('[U:ti'S dn·umstanl'ias ('lll qne os emolu
mentos da mesma Sctrl't<tria de Estado tl'm tido uma 
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pro.1ressiva diminuiçiio, rllcs niio podem de rcrto sub
sistir com n indrprnJr·nda, qun rouvi•m conservar em 
tars lugarPR, simplesmente rom o pequeno rendimento 
tlellrs, e o diminuto ordrnado dequatro,·euLos mil réis 
(]UL' foi l'S1.ahelet'ido nn crear;ao das Secretarias de Esta rio 
lli'StJ. CürtG r·m mil oitocentos r oito, tempo em que todos 
o~ gen1·ros e mais olJjectos indispensaveis á vida não se 
achavrrm no excesso de caristia, a que prcscntemcnll' têm 
chr•gado: Hei por lwm qw) ao oflicial-maior, c a cada 
um tios oflitiars da nwsma Secretaria de Estado, cons
t;llltes da relaçiio, que com este lwixa, assi).!:nada pelo 
Vis,;unde de Akautar;l, do )Jru Consel!w, .'Uinistro e 
Sencl'lrio de Est.1do da rderitla n·parlir;iio, se satisfaça 
;mnualmt•ntc duzentos mil réis de ,qratificaç:lo, conjunr
tamentc com o l'l'spectivo orJrnado, emquanto o Pot!cr 
Ll'gisbtivo IIH'S não assignasullidentes vencimento~. 

O ?.Llrquez de ll:lrkltcna, do ~leu Collsdho, Ministt·o 
c Se,:r!'tlrio Ül' Estado dos NC!.!:Ol'in~ da Fo~zelHia ~~ l'n•si
dente do Thr~ouro Naeion:ll. ;\ssim o !t•Ílha cntrndido e 
faça C'Xt)l'\llar cow os dcspa,:hos ncu•s.~arios. Pal:tcio do 
lliodt) Janrirot•m vinte c nitu dl' Janl'iro de mil oito
centos e trinta, nono da I!JdcpcwJeuci:l c do lmperio. 

Com a ruhrir:t de Sua ?.Iaqcsl:1de o Imperador. 

Visconde de Alcantam. 

Relnçiio dO@. Ofticiaes ola 8ecr•etnl"iu fie E~ttulo 
do .. Negocio .. da Ju .. tl~·o~ a qu., se ••et·~,re o 
DecJ"eto da data de111til. 

m'FICIAL-31.\1011. 

João Carneiro de Campos. 

OFPICHE~. 

Thomnz Jost·~ Tino,·o rle Alnwid<l. 
Jo~é Tihureio Carneiro dr· Campos. 
ArltOitiO Alvares tl1• .\lir.1Jlil~t \";ll"l'.i:":o. 
Fran;·i,;t·o Hilwiro dos Guitn;ll'iil'i Peixoto 
Yü:eute Ferreira d1' Castro I' ~ilva. 
Domingos Lopes da Silva Ar:wjo. 
Joàn Caetano de Altneitla Frauc:1. 
João Jusé da )Jott:l. · 
Palario do Hio de JanPiro rm ~.S de JJnciro !.h' 1830. 

- Vi.çconde de A/cantam. 
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DECRETO -O lo: 1! DE FI!:\"El\Ell\0 DE 1830. 

Dá organizatã:> á Administr~~ão do Correio d~ Província rla 
Bahia. 

Tew.lo ouvido o Dii'Cdor Geral dos Correios: Hei 
pôr bem, na conformidade tlo Dcaeto de 5 de Março do 
anno passado, org-anizar a Administração do Correio 
da P1·ovinria da Bahia com os empregnilo.-; meneionados 
na n~!at:ão, que com PSt(' hai·c1 assíp;1:ada pelo )l<~rqm•z 

Ut~ Carnc!bs, do )li•u Consdho de EstaJ.o, 1\Iinistro t• 
Serrt•tario de EstaJ.o dos Negocias do lmperio, que 
aasim o tenha CJJ.LI'n:lido e Lu:a exet·ntar com os di.'.'\v 

pacho~ ncccssarios. l'a\;tf"io tio lUo de J:1nciro em cjuatro 
de Ft~vl'n~iro dt~ milnitocentos e Lrinla, nono tla lntll'
pendcnci:l c do lmpcrio. 

Com a rubric:~tlc Sua Magcsl:itle o Imperador . 

• ltarque.:r de Carm:e/lus. 

Rela('.ão dos ~mpr•(•gados dn A..dminist-rnçõ.o do 
Cor·relu dn Bnhh.l~ n que se 1·erere o Decret-o 
del!ltn data. 

Um Administrador que servirá an mesmo tempo de 
Ther>oureiro, cem a gratili~<lÇâo ~nnual de oitocentos 
mil réis. 

Um AjUII:llltl' que servirá de Conbdor, com a grati
ficação annn:tl de sPi.<:crntos mil rt·is. 

Dons Ollil"iacs papclistas, VCHCI'ndo cn1la um dcllcs a 
gr:~Lific:u;:To annual de trezentos mil rt·is. 

Um Porteiro que rcsiJiri1 no l'diticio da Atlminís
tnç,ão, com a gratificação annual tl.c trezentos c sessenta 
mil róis. 

Dous Corn'ios para a entrega dos o!Ticios, e das cartas 
aos a~~ig-nantes, vencendo cada um seiscentos c quarcnt:1 
ri•is diarios. 

Pal:Jr-io do lHo tk Janeiro em 1, tle Feve1·eiro tlc 1830. 
- .Marque;;; de Cttravellas • 



r:xr:n;nYo. 

IlECilETO-nE :i DE Fl:n:nnno DE 18:10. 

ll;\ org<llli7.<lÇ:ln á J\tlrmni.-.1 ra~;-w do Correi<l rb Pl'OI-i rwi~ rio 
Ct'ar:i. 

Tendo ouvitlo o OircrlOI' Gr'ral tios Corr~·ios: Hei pol' 
bem, na ronformirLtdr• do llc'n•t•tp t[P :ide )lan:odo<lnno 
p:~ssatlo, ürganizar a Atlminislrar:.;Jo do Corn~ioda r idade 
da Fortalrza, com os cmprc.~ados ronstanLL'S da rebçiio 
qtH' com rsta baixa, :lssi_o_:·narLl pelo .1\I:ll'IJl!Cl. rlr Cara
velLls, do ~leu ConS:rllto de Esl:rdof )linistro c ScrTela
rio dr: Estado dos !\'"cgnrios rlo Impcrio, que assim o 
tcnllàtcntcnJirlo, t' Iaça exenllnr com os drsp:wlro~ 

ncrcssarios. P:~lario do Rio dr• .lanciro r'm riaro de 
Fevereiro d(• mil oilocenlos c Lriuta, uono d;1 Imlqri'll
dcnda l' do ImpL·rio. 

Com a rubrica de Sua :c\Iagestadc o Imper:~dor. 

Marque:: de Cararel/as. 

l'lelaçào do,. enlJ>r<._•gndoOil da A.chninio.lJ•uo::-ion do 
Co••relo dn <'ldnde dn Fo••h•l••zn. u t]ue "'e I'"'" 

rereo D<._•cret.o da duti~ desta. 

Um Aliministr:~rlor com a gratil1car;ão annual rle 1\u
zcnLos mil réis. 

Um Ajudante rom a grati!ic:~ç:To :1nnu:~l 1le renlll e 
scssent:~ mil réis. 

Pal:~riotlo Rio rll' J:~ncirn em :i de FcVl'r\~iro de tS:JO. 
-.1/arquez de Caravell11s. 

DECHETO-rn: U ur: FEYEflEino n~-: IR:10. 

Declara $CITI c!T~Ilo o Jlecrcto 1lc 9 de Sl'lPIIIl,ro !i e 1829, que tleu 
wwa orgauiza~~lll :l Secretaria de Esl:ldo dos Negol:ius da 
r;ucl"!"a. 

Não tendo api"I'SI'Hl:ulo :rs vanlagPns, que prnmetti:~ :1 
nova organizar.~ITo da Secretaria de Estadu do~ ~e~ocins 

da Gw~rra, que por Decrt'LO de nove de Sl'tl'mlJro do 
anno proximn passado mandi1ra I'SialJclPcl'r; I' appare-
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o·wlo na pt<ltica de ;dp:uns dos S1'US artip:os. inconvc· 
nientcs, que quanto ante~ é preciso evit~r: Ht'i por l1r.m 
Onlcnar, que o mcncion:ulo J)e('rcto !iquc de nenhum 
cll'cito, em tortos os s~·us artigos. 

O Conde rio llio P:trdo, tio ~leu Conselho, ~linislro 

e Sccrct~rio dr: Est:11lo dos NPgodos da Guerra, o tenha 
assim entendido, e faç:IL'xer·utarcom os rlt'sp:1ehos nerrs
s:ltios. Par;o em non dt· FevrrPiro tlc mil oitoLcntos e 
trinta, nono d:1 Indept'nt!t>nria ~~do Iuqwrio. 

Com a ru-brica tkSua :\Iagrstatlc Impcri~l. 

Conde do Rio Pardo. 

DECRETO-DE 12 DE FEYEHElfiO DE IH:JO. 

'Xomeia uma commiss<lo Pncarrcgad~ da nrg:anizaç<lo t!c um no1·o 
systrma monrlario. 

Atlrnllcilllo :"t ar.~entc nccrssiriadl' de consuJt·rr pes
soas erltPwlíli;ls sobre a or;:anizaçiio rk um novo s~·str~m<t 
monelario, que 1 kve ser quanto a ntt'S subml'tti1IO á ddi
IJCI'Jçâo da Assemblé:l Geral Lt'g-islativa: Hei por hem 
:\omrar p~r;t estrl etlcito uma commis>:ão composta do 
Tenente-Coronl'! Josó S~tumino da Costa P:reira. do 
\.ll'i;jadl'iro Fr.Jtll'iseo CnrJr:iro d:t Silva Tun·1•s, do Í)ro
wdor d<t Cas<t da .i\lo~·da .lo:io da Si h-eira C:ddeir.1, c do 
C'lpítiio C·Jn..Jitlo B1ptisl'l de illil"i'Ífl, presirliJ!a prln 
)l<trquez 11!: H,~r!Jact•n:l, do ."\leu Conselho, .'IIinistro e 
S•.·cr·et~rio t!e Est:11lo dos l'\e.!:mr:ios 1b FazrJllla e Pl"i~si

di·nte do Thcsot;ro .1\{:H~JOnaJ; que as~im u Ll'nha rntr•n
d ido, c faça e,c,:utar eom os rlt•sp:ll"lHl~ w•ce.'\sario~. 

Pa\ndo rio IH o de J:meiro em dor.1: dt• Fevereiro de mil 
oitocentos e trinl1, nono da lnt!cpendenr:i:t c do lmpcriCl. 

Com a rulJrica de Sua :\Iagrstadc o Impera1lor. 

Jfarquez de Barbacena. 



EXECU11\'0. ,-
" 

DECIU~TO-:Jo 1. ,, UE )1.\RI;o m: 18:Jú. 

Crb um;t !'Udt'irJ ilc prilnrira' letr.H nu lu[!ar da l'n~sagem, 
termo da Cida!lc de Cnbo·Frio. 

Con~it!crandn de ur!..':ente 1\Pl'tssid~dn ~ crt>açâo de 
um~ e;u\Pira t!r primcii·:1s letras no lug~r da Passng-cm, 
termo 1L1 Cidade de Cal1o Frio : e sendo ouvida sohre 
este oJJjccto a l'I'Spt•lth'<l CamJr;Í .!\luniripal, qu1~ mostrou 
quanto ~~·ria util p:1ra a imlrul·can da mocitLale: Hei 
pnr bem .. n;1 ~·onf'nnnid;:u!t) da C;1rla dt• Ld de VJ 1le 
OutuiJro dl' 18':27, Crear ;1 rPfPl'ida ca1kira I'Olll o orde
n.1tlo anHual tle duzentos mi~ rds, p:1p;us pelo Thes:mro 
Publico. 

O ?.hrrJlH'Z d<> í.:Jl";l\'l'il:Js, 1\o :\leu Cnnsl'iho de Estado, 
Ministro<' Sral'tarindeEstulo 1los ~egocios do Imperio, 
o teHha ;1sSii:1 entl'ndidu, e fac:1 I'Xcrnt;n· com ns desp;l
l'iJOs Jlet:I'SS:Jri os. Pa lado rl o Hio ,Jp .Ta nn i r o I' m o primeiro 
1\e Março de mil nitorento~ e trinl:l, nm1o lla lnliepen· 
\ll'ncia c (!o Imperio. 

.1/arquez de Curm:ellas. 

DECRETO-DI·: t:\ nr ~!All1.:n nl' 1830. 

Faz extensivo ao <·orpo llc artilharia de !ll~rinha, o perdão ton
crdil!o ~os 1!esel'loreo do E.\erritu pelo llccrclo de 18 de Outubro 
de J.82'l. 

IIPi por lll'm, 'J',,ndo l•u\"ido o :ll1'U Con~clho de Est~do, 
F:1z1'r t'XlPH.-;inJ ao tnrpo dt• arti!JJaria da :"li:n·iuli;l, o 
penlão cOlll'i~diliu aos dcst~rtore.~ dn E'\l~l"t'ito, [JI'IO llr·· 
crl'to 1k dr·:r.oito de OutulJro ultiniiJ: dm•t•wlo porlauto 
p:ozar do rl'fl't"illU pPnlâo, afjud!es 1ll'scrtorrs do Jlll'll· 
r·ion:Jdo rorpo, que SI~ :l]ll'I'Si:I\LI\'I:lll JII'Stl Côrtl~ ao res· 
prctivo C<lmm<nul:mtl'. lil•utt·o do Jll"<~Zrl dP dl!us llli'Zt's, 
runt.:11.los do dL1 d~ pnldk:ll)fiO do ]1I't'St'!lt1' Hcrrcto, t' nas 
{JJ'OVÍIH'Í:I~ ;1io~ Pl'I'Sirll'llli'S .11-11:1.'-'. •II'Illro do mesmo 

\'AUTE ll. :l 
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prazo, igualmente ~:ont:1do tio dia tia sua puhlic:1çiío nas 
JlH'smas pro v inr ias. O Conselho Supremo Jlilitar o tenha 
assimcntt'ntlido, c faça exer:ubr rorn Of> despachos nc
n•ssaritl. Palacio do Hio de Janeiro t'lll oito J.e Jbrçó Je 
mil oitocentos c triuta, n0no da lndr•ventlcneia c do Im
perio. 

C·.lnl a rubrica 1k Su:~ ~bgcsLHlc Imperial. 

Marque:: de Parnnaguá. 

DECRETO-J)E 10 IJE l!A!\ÇO J)E 1830. 

t;:oucedc a diaria dr 32'.! réis aos meirinhos dos l!airros da 
Can!le!aria c S~. 

Atter,,lentlo ao que me reprcscutou o Juiz tio Crime 
dos hnirros de Santa Rit.a c Cantklaria: H L• i por hcm, em 
<lllditamt·nt,J aos DetTt'tus di) 1:.1 de Agosto de 182;), I' 27 
de Ag1;sto d:; ·1827, Conceder aos meirinhos dns bairros 
tia Caw!daria e se os mesmo~ trCZ('lltOS c vinte réis 
t!iarios de ajuda de cnslo (]Ue pelos rereridos Derretas 
foram c>Jnferiúosaos dos hail'!'oS de Santa Hita e S. José, 
atl': qw· o Poder Leg-islativo 1!1rs estabeleça Gonvcniente 
c~talwl('cimcnto. O ~larquez 1l(' B1rll<teena,dn JlcnCon
sdhn, )Jinistro P Sceretario de Est:11lo d11s Nt·!,':ocios da 
F;1zen,::1 e Presil!cntc tio Thcsonru Nacional, o tenha 
assim •·Hlendido, e Lu;a cxccut.1r com osdespadws neccs
s;Jri(oS. Pa\ario do Rio de Janeiro I'Jll tlc•z de Março de mil 
uituceu i o:-: e trinta, nono da Imh•pcndcncia e 1lo hn pcrio. 

C:.J:n :t ru\1ril'a dl' Su:1 ilbp:eslatlc o Impnatlor. 

Visconde de Alta/lt!lfa . 

... _ ,_~.J'JcJ'"V' 
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DECRETO- DE 12 DE ~1.\1\Ç.O DE !830. 

Crt!a uma cn\leirn tlc pr!tneiras letras na villa de Yall·n~a. 

Consit!t~rawlo Ur urgrn te nece~sitlaUe a crcaçiio dt · nma 
cadeira de primeiras letras na vi!la Uo \':den~.a: II-·i por 
hem. 11:1 eon!'ormidadn da Carta Ue Lei de lü de Out11:1rO 
dt· 1827, Crcar a referiJa cadeira, com o ordenad,, :l!l
nua I de d nzentos t' quarenta milrt'·i~, Jw~os pelo Til. -~dl\I'O 
lluldiro. O .,larquez de C;uanllas. do .Meu Con.~:·l:t·• de 
Estado, 11illistro e Secretario de Estado dos Nr:.ro. i•l'•ilu 
lruperio, o knl1a assim entl'llélirlo,c expeça Plll t'<lll3C· 
qur·ncia ostlesp:td)us nen:ssarios. Palacio do Rio de .1:1~ 

neirocm dow de .Março dP mil oitocentos e trinta, nunu 
da Inllepentlencia t•do Impcrio. 

Com a rubrica Ue Sua 1\bg-cst-tlle o Impa::dor. 

DECUETO-m: 17 lm :.un';o nc: 1H:JO. 

Ftxa [H'OYisortani~Ule a erm:I·'CI'il';a annu~l q~1r d• \"''111 
percobt•r os P.wJciJO~ t!P Btsp:u!o dt• Gu:;az. 

lld pnr l1t~m Ortlcn:n·, n:1 roni'ormiiLnle dn :,t·t . .Sfi 
da Constituiçilo, rpw sP c.;cr:uto pruvisori:naent:· a sr:
~uinte Hesolu1_~ão tlo Consellw Gt·r:d ri:l Proriu: h dP 
t.opz: 

Art. 1." A ronlwcenç:1 <HlllU:tl que os Parodw.~ l't'rt'~ 

11em a titulo d r• des~>lwigaçiio IJU:ll'l'Snlal, será no Ri sp·ul o 
de Goy:tz oitr•nt:1 n:-is in•ltsliwt:unenlu por cail:1 i'r·~soa 

1le ron!issão, quér 1~st-1 seja kita nas po\·o:I(Õl'~ qu,··r lúra 
dcll:is, e cst1 rJu:mti:l só po:ler:'t ser e-.i.c;ida dr•p,Jis d~ 
wnlissão. 

Art. 2. o Fir::nn revogarias qu~esquer dil'po~i~;iles r~ 

costuHH'S em contrario. 
O Yisr:omle dn .-\ka11tar:t, do Mrm Conselhtl, :\Iini~t!'O e 

~t'tTrt.nrio rk Estadu dos \'c!!wios rl:i .lnstit;a. o tenh~ 
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assim cntcnditlo c faça cxccut;n· com o~ dcspal'ltos w·
cessarios. Palal'io do Rio flr Jnnciro Pm dczasl'tt~ de 
M<~rço de mi I oi toct•n tos c trinta, nono d:l lwlc JlCnd cne i.1 
c do lmperio. 

Com a rubric:l deSnn :\lagestadc o llli!Wl'Jdor. 

Visconde de Alcrwtara. 

DECRETO-DE 26 DE }UP,Ç.O ])E 1830. 

Manda pag:ilt' 8úO,WOO iliHluacs em compcns.1~i1o da ol.s5:1o do resto 
do rdilicio da pri~:lo d<l Aljuhr. 

Havenclo o Rcrercndo Bispo C;tpcll:i:o-:Múr rrdido o 
resto do edilkio da pri."'ii:O do Aljulw, qw~ ainda conser
vava, a lim de ser reunido ao que sl't·n~ j:t tlt~ prisão 
civil, c const'puir-~c por este meio dar 111ais ;dgnma 
larf!UI'za a c,;Lt, e melhor:u· a sorte dos infl·l!zes pn•sos, 
(jUe ahi ~e acham rerolhidos na maior t'Slrcite?.a, sem 
que por ora lJus~;l,ll ser rt'IIIOYülus para outra mnis 
eommn1la: Hei pu r IH'lll que, tm i'Ollljllmsação desta n's
sao, sn en!I'C,:J.Ui\ pPio Thcsonro Narioml :nwu~lmentc á 
pe~soa autoriza1b pelo Jni'Silto H1~YPI'L'IHlo Bispo a qu:lntia 
tlc oitocentos milréi~, scwlo IJUatroccuto;; milrl~is p:n·a 
moradia do.~ru Yi:tario gcr!l\; duzentos J:Ji! rt'is JW';t :1 
do Capellão da c uléa; i) duZI'Jtlo~ mil rt'~is para :ilu:ruel 
de uma c:ts.! quL•sirv<~ det;Jrlorin do Juizo Ectlesiasti\'O, 
cujo p:t!!aillt'llfu Uev1:rã t'I'SS:ll' lop:o lllll_) [IOS-~am ser re
movidos os Jll'1:sos para outra Jtl'is;lo, que se deva fazer, 
e que lho ~cja cnU\o restitui1lo o referido odilil:io. 

O ~Iarqucz tio Bnrbacena, 1lo i\lcuConsdho rl_c E~Lado, 
l\linistro t~ ~C1'1'e!ario 1lc ~~~L:ulo déis i\Pp;ocios 1Lt Lt~.enda 
n Pn·sidcnte do'fltt·souro N;u·ionnl, o tl'ult:1 :tsshnrntlm
tliU,J, t' bça L'\ecul:tr com os dosp;tcltos lll'1:rs.~arios. l'a
bl'iu do Hio d1 Janeiro em '·inle c seis de .\l:l!'l:u tl1· mil 
uitoe(•ntos c trint;t, uono da lndependenc ia c do lmper i o. 

Com a ruln·ica 11!> Sua i\lagcstadc o Imperador. 

l'iscowle de AlcttntrJt'l. 
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DECH ETO-DE 26 DE ,1.\llÇO DE 18:10. 

l::ncarr,';!a a tmpcria t Junta do Commcrri0, da ~uard:t c di rc,·,;<io 
dos depositos da Côrtr. 

Sendo JJCcess:trio nomear deposilario l[tW ret·elw do 
lltn~:o o.~ dep0.~itos Jllllllicüsc p:trlil'nbres ~h i t"\.ÍStl•n
t·~s., nas cspccirs eonstantr~ de seu~ respectivos ll'rmos 
na 1:onfol'ln itl<11le do ar1 . !l." da C:1rb de Lei d c ::!:\de Se
tembro 1lo anno 11roxinw pas~:11lo, r cou\·iwlo IJlH' os 
refPridos dcpositos lwm como os r:1pit:li'S ljiJ\' a oo·rur
rcncia dos negorios olll'i!!ar a st•rem dCJHI."Ít Jth<~, s1· 
p:uanlcm r.om a m:Jis !irme s;·p:urança, e ronsiderando 
que rst:t den• ser tauto maior IJUanto o v:dor dus. depo
sito~, e que 11a mesma proportilo crPsn' a dilliculd:ulu dr.: 
nomc:~r Sl'nl cscrupulo um lll•pnsit:trio, lll'lo prrigo :1 
que lkam rxpo~tos gr~ndl'S .:apit::es r·onliados ú .c:·u:il'll:i 
c dirN·ção 1le uma só JW~:;o:J, l'omo a exp:~ric•u,·i:: tl·m 
mostr.tdo: !Id por JJrm EneaiTI".tar ú lmpl~ri;d Junta llu 
Comn1cn·io, Agrirultur:1, F;JIJI'ÍL':Js r 1\'He.!façfio, daguar
da c dirccçfio dos dr'po.~itos rh Cllt·le, eXCJ'i'l'lliln cst:1 
incmnllenc ia por uma com JJJ issilo llfHneada :mn u:1 I IIH'll
tu d'r•ntre os S1'U~ uwml1ros, a qual nfio sú n•ePIIl'l':'l o~ 
dnptl.~itos ora e'\iSt1mll's l!O B1rll:o, m:1s, r~ 1liulwiru~, 

peças de ouro e prata e JOias quu Jnr:l ao 1:Í:1llk Sl' !kpo
sitarcm; e manthl•:t f::zer <L~ cutre:.ra.~ e p:ig::llWHtos :'Js 
p~rtcs, qUI~ Ih é' apl'l'Scntau~m prr·eabrio do~ m:HJWleutes 
JuizPs; l'!',!!Ulando-sc pc}as L1•is dr~ :i!l de ~!aio d!) 1-'/ijl, 
20de Junho e 20 de A,~osto de 177!L A JllC:'ma Impe1·i:JI 
Junta tlo ComJIH'rrio o tenha :1ssim r·ntPndi1lo l' fa1·:1 
executar. P<llal'io t!o Hio dP .l:ill{~iro em ,.inlc c seis 1ie 
Março de mil oitor;cntos I' t;·int:l. nono 1la lndept•n
tlenl'ia c du Impcrio. 

ri~C0/11/1.' de ,1/can/arll. 
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Ampl:'a :t :tU[OI'JZa~io CUJICI'did:t :lO CcHHIC de Linha n·s, a IIIIIJC· 
raçio de terras iJIU nul1a a possuir, c p·!'tllilt~ rrur :t eum
pmhi:t por cllr org-,tniz~<ia sr tlcnomiur.- B:tiT<I ,. C:t~lro, So. 
cied:lrle Imperial Drnileira. 

Tomawlo ~:m consid1~raçiTo o qu~: :\1,! reprf'sPnlou o 
Cond1~ de Linh~rP8, D. Vidorio de Souza CrHtlinho, 
pedindo que :t Comp:l!lhh 111• sol' i os nacion:ws I' I'Sir.m
g-eiro~. que por Dr·c-rrto de 2 de J:1neiro do ,·on,·nLI) 
anno Hw coni'Pili ot•g·a11izw p:tra elll]Jrclu•ndcr n.s tr:l
halhos de min1•ração em umas Ll'rra~ que Jlo~sue 11:1 Pru
vincia de Àlin:ts GPr:w~. puSSI estender I'Ss'r~ lraiJal!tos 
a quaesqucr outr~s que v1ra o futuro venha IPgiLim:l
rncntc a adquirir, p:t,!Dl!Hio os. mesmos impo~tos que ora 
se :wh~m cst:!lJelccidos por Leí p~ra os u~dou:u•s, ou 
p~ra l'Stes virrcm pJr clla a csL:tiJPiccer-s,'; c outro~im, 
que a d ib ComJYI nh i:~ poss.1rl rnom i nilr-se-BJrra 1\ C:1stro, 
Sociedade !mpr•rial e Br.1Zileira: llci porh~lll Faz1~r ex
tensivas o1s disposições 1bqudle ilt•c:ret,J its teiT<I~ lfllü a 
mcmion~1l:J c,,mp:JniJi;l puder hav1'r tl:imancit'.1 iwiit':l
íla par:t dar maior 1:xtrnsJo:ws seus tral1alhos, nus fjli:Jes 
toda v ia se nãn com )lreltendc :1 mi un~çiio do~ di:1 111 a nks, 
c Pcrmiltit· que r•ssa Companhia use da dl•nomiu:tl:iiü, 
qun fica dcdnrada. 

O .M:Jrrpwz d1• C:~r:~vcllas, do I\lcu Ccmsr•llw de E~Ladn, 
Ministro P ~ccrl'tarin 1k Estado dos Nc~.;ol"iu~ do lnJjJe
rio, u tr·Hha assim l'ntrnditlo e exJJCÇ:t 1:~ dcsp:tl"llll~ w·
n•ss:l!'ios. P:1lal"io do H in de .J:mciro l'll1 Yinlr• t' WIS rle 
M;~r_ço dn mil uitOI'I'IllU.' c trint.~, Huno da J]l(]r·p·.'IltiCnr·i;t 
r do lrnperio. 

Com a rulJric r de Su:t ~t1,'-:'Cslatlc olutfll'r 11lor . 

.1l1arquc:: 1h' C!!rarella~. 

DEC\1ET0- llE 2 DE AIIRIL I>E IS:JO. 

Dá organizn~,-10 á Allmirlis!Lu~àu tio Correit' da Pnn·mtia d~ 

~anta C:ttl1arin1. 

TenLlo ouvi1lo o !lit·cctr,r Gera! do~ COI"l',~ios Hei po1' 
hem, na confnrmid:11le dr• Decreto tlr G r\ r :\fat·ço do 
~nno p:b·.-;;ldO. Org:lliÍ/.,1!' a A•lmirti"itl'l\"âO lo Cnrrl'lO t:a 
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c.H:.~.te dü De~lerru lh Provincia de Santa Catha
rina. com os cmpr.~zados menr:ion:ulos na rrlaç5o, 
l[llC com I'Sln ]1,1ix~, Jssign~rla pelo Marqu(Õz de Ca
ravclla~, do ~leu Conselho de E~tarlo. Minis.tro P SPcrc
tario 1lc E~l~ti!O do.; Xe."(ot·ios do lmpet'io, que a~sim o 
tt:nlt:t cntmilido P L1ya CXI'Cular com os despachos nc
rt·~s"rirs. l'alilcio do Hio tli~ J:tnt•iro Pm dous tle Abril 
de lllil oilort•n:os c trinta, nono da IndepenUencia c do 
lm pcrio. 

Com a ruhrira de SuJ .'\Iage~tade o Imperador. 

.Marquez de Caravellas. 

Relao_:-ão doM o._•mpro._•gnolos da Adminlstra~iio do 
Coro•elo da Cidude do De~t('or••o, n ()Ue se re• 
rer€' o De.,reto da dn.ta de.,to.. 

Cm A:.lllliJJi~trador qne ~crrir<i ao.mesmo tempo rle 
Tltt• . .;uureiro, rom a ttr;"~Lilicaciio annua\ Ue dt..:zentos e 
qu.Henta mil réis. ~ · 

Um Ajudante que servir'~·~ de Contatlor, coma gratifi
caçiio annuJ( 11!~ cento c oiteuta mil réis. 

L"111 l'r~lticanle, que .~el'l'iriltlt: Portl'iro, co:n a gra
tifit·~~~::io annual de cento c qu~rent:tlni( ré i~. 

rm .'cr·vcntc, que tambem crllrl'g:u ã os o meios c car· 
tas ao~ as.o[gn.<ntc~, rcnccw\o trezentos réis diarios. 

Palacio 1lo Rio de Janeiro em 2 de Abril tle 1830.
Jf/(]rqur:; de Cararellas. 

DECilETO- OE 2 I:IE :\.BHIL DE 1830. 

l):l .wgani> . .'l.C:lo á A•!minislra~ão do Correio da Pro,•incia. de 
S. P1·dro do Hio GrJndu do Sul. 

Trn•lo ouvi(] o o Director !!ernltlos Correios; Hei por 
hem, 11.1 conformidade do Derreto de 5 de :Março do 
anno pas~:tdo, Oq~anizar a Admini~tração do Correio ria 
l'ovo~r:To tlo Norte, da ProYincia de S. Pedro tiO Rio 
Grand;~ do Sul, com os cmprr.'!atlo; mnncionados na re
laç:10, que com e~ te IJaixa, nssignarb p1·\ol\Iarqucz de Ca· 
ravellas. do )leu Conselho tlc Estado, Ministro e Secre
tario de Estndo rlns Nrgorios rlo Imperio, q1H1 ns~im o 
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tenh:r entcnrlido c faça cxrcu!~r· com os rlcsp~r:ho.; ne· 
rrs_qrio~. Pn!:wiodo Rio rle J:rrwim rm dons de Ahril 
de rni! oitocentos c lrinta, nono da lmlcpew!rnd.r c tio 
lmpcrio. 

Com a rtlhri~a tlc Sua "h•;cstadc o Impcratlor. 

Marque:: de Caravellas. 

Relaçii.o dol!l empregados da AdnlinlsLraçiin do 
Curreio d:• povoação do N•n•te, n•• Proviu ela 
de 18. Pedro do I\io Grande do Sul, a que se 
ret'erc o Decreto da data desta. 

Um Administr·ador qrw servirá ao mesnto tempo de 
Thr>ourrir·o, com~~ gratilira~.,ro annual tle duzentos c 
qu.1r·cnL< mil rêis. 

'Cm Ajudante, que scrvir(r de Contatlor, com a graU~ 
!lr:nçiio annual de cento e oitenta mil réis. 

Um Pr·aliC<lO"C, f!lHJ sr~nirá de Por·tciro, com a grati
fie:rç,Jo annual de cento c I]Uarcnta mil rCis. 

Um St:rYCntc, que t.1mhem entregará as cartas c r:on
duzid ~~ mala para a Vi lia do Sul, vencendo trezentos c 
vinte r0is dia rios, 

Palacio do H. i o de Janeiro em 2 tle Abr·it de 1830.
Marque.: deCaravellas. 

DECRETO - DE ';! [JE AfifiiL OE 1830. 

oa organizat:lo :\ Atlministraç:lo do Correio do. Província tle 
Pernamlmeo. 

Temloouvit!o o D!rector Geral dos Correios: Hd por 
hrm, na conformidade do Dccr,~lode ti dc~larçodo anno 
p.1s.~ado, On;auizar .1 Administraç.'io do Correio de Per~ 
JltHllhnro, com os empn~!!:<Jdos mcndonados n1 n•\ac;ão, 
r[uccom e~lrdJaix~, nssignatla pdo Marquez de Caravc!~ 
las, do l\Ieu Con.<:(']ho de gstarJo, Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocio~ do Impcrio, que assim o tenha 
en tentlitlo e fa(a executar coal os despachos neec~sarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em dons de Abril de mil oilo
rentos e 1rinta, nono tl:1 Indcpcndencia e do Irnpcrio. 

Com :r rubrica de Sua Magcst:rde o Imperador . 

.lforque.: d1• C1rrrwellns. 



1'-.. lnt•iiin •os enljlr('gndo<!l do Correio •le Pe•·· 
nnuthue11~ n 'I"" •e •·e.fere o Deet•eto ~In data 
de~tn. 

rrn Ailmini~tratlor (]UC: sen·irá ao mrsmo tempo de 
The~oul'eiro, com a gratíficaç~o aJtnual de oitocentos 
mil réis. 

Um Ajudante (jllesr.nit·tt 1\c Conta1lor rom a gratifi
cnção nnnual dr ~eiscenlos mil réis. 

Dous Oflici:ws pJpe]i,l~t~, Ycncen•lo r~d:t um delles a 
gratifka~ão annttn\ de tt·rzento-; mil rúis. 

Um Porteiro com a gra!illca1:iio annual de tt·eunlos e 
srs~enla mil réis. 

Dou» Correios para a cntrrg-a dos onicios. c cartas, 
Yencrnilo cada um :>ciscenlo~ e qu~trentlréi~ dia rios. 

Pa!acio do Rio de Janeiro em 2 1lc Abril dt~ l8:JO.
JJarqurz de Carm>ellas. 

DECRETO~ nr. !O DE ,\BI\IL m: JS:~o. 

rerdUa a no~J~rlo Stcrl a p~na d~ pris~o rJUC Jl,e fm imposta. 

Em t·cvereneia no dia cm.quc a Santa Ig-r,'j:\ crlcbra üs 
Sagradüs Mysterios da Paixão c Morlc de Jrsus Ch1·isto 
Nosso Rcdemptor : Hei pot' hem, TPnilo ouviJo o l\lcn 
Conselho de Estado, Perdoariivremente a Roberto Steel 
a pena 1le prisão por dez annos em uma forlJieza, que 
lhe foi imposta por sentença do Consrlho "Supremo Mi
litar de Justiça, datada do 1. 0 deJalhodo anno ptoximo 
passa1lo. O mesmo Conselho Supremn o t1•nha assi 1n en
tendido, e faça exeeutat· com os dt·spachos nrce~sarios. 
Palac:io do Rio de Janeiro em dez de Abril de mil oito
centos c trinta, nono da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mag-estatle o lmperador 

Marquez de Paranagud. 

l'/.!ITE li. 4 
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DECRETO- De: 10 DE ARRH. DE 1830. 

Approva o cstahclccimento de Escolas 1'\ormaes de ditrerente.• 
disciplinas projeetar!o pela Sociedade Auxilíadora da Int!ustria 
Nacional. 

TPlHlo a Sol'ie1!ade Auxiliarlora 1la lndustria N;1cion:d 
feito suLir à ~linha Augusta Presrnça o projreto, qw· 
havia formarlo, de cstalJelerér nest:~ Córte Escu!Js Xor
maes de diJirrentP-s disriplinas, das qu:ws os agricul
tores e artistas do Brazil pos.;am re1'C1JC'r uma regulo r t' 

methodica instrutçJo, para so ;~pcrfoiço1n~m nos ramos, 
a que se app!icam; sendo :1s rlit1s esrobs diri:::dtlas ,gra
tuitamclJtc por seus soei os cJJectivos; pedindo-me jlJfd 
esse fim a ~linha Imperial Approvação: E s,'nrlo evi
dente a ntilidadf•, que resulta ao commcrcio, c á indus
tria em geral, 1le uma tão acertada mctlilb, que assaz 
in!lue pa!'a a economia, mrlhoramcnto, e fart!idarlr da 
mão d'ol1ra : Hei por JJem, Louvantlo :1 sobredita Socie
d:~rle por tão vantajosa c patrlotica ClllJlreza, Approvar o 
estabelecimento tbs mencionadas cscoL1s, que serão re
gitlas pelos L!'ntes, que por rlla me foram propostos, e 
que constam da relação, que com esl{) IJaixa assig-nada 
prlo 1\brquez de Caravelbis, do i\leu Conselho de Esta<lo, 
Ministro e Sorretario dr Estado dosNegocios do lmpcrio. 
que assim o tenha cntenrlido, e f<lÇa executar com o~ 

despachos neccss~lrios. P:~lario do Hio de Janeirro em 
dez de Abril de mil oitocentos c trinta, nono d2 ln
dependencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestatle o Imperador. 

Marquez de Caravellas. 

Relo~:ii.o dos lent.es da~ E.iiicolalt l'lllormaes eshh 
beleeldas neo;..t.a Côrte~ peln Sociedade A.u•l
llodora da lndu111trla 1'\Jaelonal. a que se roe-f'ere 
o Decreto da data dell!lta. 

O Capitão Joaquim José Ro· 
drigues Torres ........• 

Frei Custodio Alves Serrão. 
O Capitão Candido Baplista 

de Oliveira .......... .. 

Lente de geometria e me
canica app!icada ás artes. 

Dito de chimica dito. 

Dito de physica e astrono· 
mia. 



i.:XECU'I'l'iO, 21 

Manoel Felisartlo de Souz~ 
cMeUo .............. .. 

José Martins da Cruz ..... 

Lente de arithmetica, alge. 
bra, e geometria, appli· 
cada ás questões de com
mercio e agrimensura. 

Dito de botanica appHcada 
â agricultura. 

Palacio do Rio de Janeiro em to de Abril de 1830. 
Marque: de Canwellas. 

DECRETO- DE 16 DE ABRIL HE :1830. 

DA organização á Administração do Correio da Provincia de 
S. Paulo. 

Tendo ouvido o Director Gemi dos Correios: Hei por 
bem, na conformidade do Décreto de 5 de i\larço do 
anno passado, Org-anizar a Administração do Correio da 
cidade de S. Paulo, com os empregados mencionados 
na relação, que com este 1Jaix::1, assignatb pelo M:nquez 
de CaraveUas, dn Meu Conselho de Estado, l\Iinistro e 
Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, que assim 
o tenha entendido, e faça cxerutar com os despachos 
necessarios. Palacio tlo lHo de Janeiro em tlezaseis tle 
Abril de mil oitocentos e trint<.~ , nono da Intlcp~n

(lenci<J c do Impcrio. 

Com ~ rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Caravellas. 

Relaçãj> dos empregados na Adudnlstração do 
Correio da Cidade de 8. Paulo~ a que a.e rerere 
o Decreto da data destn, 

Um Administrador, que servi rã tamhem de Thesoureiro, 
com a gratiticaç.ão n.nnual de quinhentos e cincoenta 
mil réis. 

Um Ajudante, que servirá hmbem de Contador, com 
a gr:Jtificação annual Je quatrocentos mil réi~. 

Um Official fapelist1, com a gratificação annual de tre· 
zen tos mi réis. 
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Um Porkiro, qu,; tamlwm njwbrá n t~saipt'll':lçilo, com 
a p:ratilit~ÇiiG :mnual d1~ tl'l'i'.Cl!tns mil r(~is. 

Um Corr('io. qur rlltr:•.é';:ll':i 11~ nlllcios, r n mais "Xpe
di,•ntc de c:1rb.~, n•nc1'ndo tliari:uncntc qt~:~tr~wentos 
I' oitPnt:l réis. 
Palacio rlo H in de J:nwiro em 16 de Abril de 1830. 

Jfarqur:: de Carru:e/las. 

DECRETO- DE ~2 !JE .\BHIL DE 18:"10. 

Autoriz.t :1 Joào da Hoc lia l'inlo a org.uuza.r em Londre:; uma 
Companllia, para os \raloalilos de mineração na Província 
<.!r Min~s L.;cracs ou na de Goyaz. 

T1'ndo-mc r1'querido o G,•ntil IH.tlJelll d:1 ·"inha ImpP
rial CJmara, J1,ãn rln Hocho1 i'iJJto, o1 pcrmissJode formar 
em Londres nnc1 Companllia df' n:wionaf's e cstnug-ci
ros, p:1r~ o fim dP f'rnprdwudcr tr:ill:ilhos (]c milll't':lçâo 
n~ Provinrin dr :\linag GPI'<II'~, ou n~ de Goyn, com as 
(·ontliçill'S, que j:1 ~~, li'n1 csl:dll'il't:illo para oulrns semc
lli~lntes sol'iedndl's, f' qw~ serão 1 Ot' mim :1pprov~nbs: 

Hei por bem :mtoriz:d·o p:n·:1 .1 formnç.ão da Jib Com
p·mhin, lkaudo os sor.:ios sujPitns :i~ lei:: dn lmpcrio, tJ 

ohri,a::u!os .1 p~f!nr os impostos uel!:1s ded:Jratlos, ou 
qur no futuro se tletermin:m'm. Pillal'io do Hio de 
J,111ciro ~:m vintl~ P ~l·i~ d1~ .\bril 1lP mil oitocrntos e 
trint;~, nono lLl lndeiJi'llllew·ia I' do Il!lpi'l'io. 

Com a ruiJric:~ de :)ua 1h8·estadc o Imperador. 

Marquez de Caravel/a$. 

DECRETO- DE 27 DE .\1!1\IL Ilf: l831J . 

.AutorizR a Francisco Gomes da 1-ii!va a organizar em Londres 
uma sociedade, para os trabalhO$ de mineração na Provín
cia de Minas Geraes ou na de Goyaz. 

Tendo-me requerido Francisco Gomes da Silva, rio 
l'tleu Conselho, a permissão de fllrmnr em Londres uma 
companhia de nncionnes e estrangeiros, para o fim de 
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crnprehcnd,;r LJ\tlJJ!hos de minnnção na P.rolincia t\~ 
M111as Grro~rs, ou nJ tlr (;oyaz, rom as roniiJçõ•·s_, que F• 
se trm r.otalwlceitlo p:1r;t outrn~ ~emr!!Janle~ SIWll'il::dt•s, 
r qu:• ~erão por mim ;tp[WOV~Hlas: H•• i 11or l:~·:tl ;,utll· 
rizal·O p:tra a fnrm::(ão da dJta romJJ:_IllhJ,J, hr·;!Tlt!o nf; 
sori••:' sujeitos :'ts l!'is do TmJH.Tio, t' ohn~;nlo.s a p:t!DII" os 
imp.1stos H dias ded:trados, ou que no futuros.· dl't1'rmi· 
narem. bl:lcio do Hiu t\1: Lmeiro em úute e sl'te de 
A!Jril de mil oitocentos t' trinta, nono da lndepen· 
denr'i:l e do lmperiu. 

Com a ruiJJ·i,·a (\!'Sua :\lagestatle o Imperador. 

Jfarque:; de Caravellas. 

DECHETO- m: -'i DE )LUO de 1830. 

Encarrega a Antonio Jllsl\ de Castro, T!Jomnz Jm<6 llc Castro, c 
llcroardo Joaquim PPrcira lle Affon~-~c~, !la guarda c dircc~:w 
dos llep:~sitos úl'>tlr. Côrle. 

Sendo nrecs.~:•rio nomear deposil:n·io q1w rrr:elia do 
Banro os drpositos pul,Jicos, e r~rtil'ulart·~ <tlli l'xi;:tcutes 
IJJS csperies constantes dos seus rC.'Pt'I"Livo~ termo~, JW 
conl"ormirl:llll' do :1rtigo uono da G.\rta c!P L<~ i ri c viut1' P 
trcs dt• Set<•mlJro do anno prnximo p:•sS:11lo, e ~·nuvimlo 
que os rcfcl'Íllos drpositos !Jrm comooSI'Dpitaesquc D oc· 
curr1'lll'ia tios ncg-ol'io;; ol1rigar a serem tlcposit:Jdos, se 
g-uJrtlcm com a m:lis firme Sl'iJU!":lnÇ~ ; t' ronsidl'r;mdo 
1rue e~ta tleYe ser tanto maior quanto o nlor do~ deposi· 
tos, e que na mesmJ pro1•orção tTI'SI'e a tli!Tit·uldade ck 
nomear sem l':>crupulo, um dcposiUl'io pl'\o p!'!'Í.éW a que 
podem ficar c•xpnstos grandrs rapil:ti'S confiados á twar· 
da, t' direcçãod(' umn só pessoa romo a f''\}lPrielli:Ll tem 
mostrado Hei por !JPm, altl'llllt•ndo ao qw' ?rl1~ repr1~· 

sentaram Antonio José de Castro, Thomaz José tlr Cnstt·o, 
~~ Bernardo Joaquim Pereira de Affonscca, ne~·o,~i:ullt's 
tlPsta praça, ÜI'OS rncarrrg.1r tl:l .~·n·trll:t e tlirer·t;ão 1Jos 
d1·pnsilos desta COrte os quaes n:1o só n:t"l'lwrão os d,•po· 
sitos orn existente.'! no Bml'o, e os dinheiros, peçns dL' 
ouro, e pr<Jl<l, c joias que para o lli;;nte Sf: rlcptisitan'm, 
mas farão as cntrl'g-~s e paé:anli'Bl16 ;Js p~rtrs qn~' lhes 
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apresentarem precatorios dos compet12nte.s Juizes percc· 
lwnrlo a I'Ommissão estnheicdda, e rep:u!nnrlo-se prbs 
lPis tk viut1' P um de .'llaiodemil setecentos cin1·ocnta e 
um, \·intcdt) Jtmho,cvinLc c cincu de Agosto,Ue mil sc
tccciltos setenta c qtwtro, c p:..'L!s condiçõl'SifUC com este 
h:1ixam, assi:wadas pl'io Yis,·owlc de Alcnntara, do )leu 
Consdho, 11inistrtl c Seer!'lario de Esbdo dos Xcgoeios 
da Justiça, que assim o tcnh:-. cntcnLiido e faça executar 
com os despachos nccessarios. PJ!aeio do Rio de Janeiro 
em quatro de ~L1io de mil oitocentos e trinta, nono da 
Independcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Su:1 :\Ltgrstade o Imprr;H.ior. 

Fisconde de Alcantara. 

Condlo;;ôes com qu"' Antonio ..JoFsé de Co.etro~ 
Thumaz ..Jo .. é de Cou!ll;ro. e Dernnrdo dot'HJUhn 
Perefl"a de A.ft'onll!leca !!!i'io encal"re~udol!i da 
guar•dn e direeção do@ depol!ilt.os da Côrt.e e a 
que l!le ••ere..-e o decreto do dat.n destnM. 

!.' 

O cofre dos deposites para sua maior se.;surmça ser~ 
guard1do no Thesout·o 1\"acional, ou em qualquer outro 
edificio, que fór dcsigna1lo pelo PrcsidcJJte do mLsmo 
Thesouro. 

2.' 

~m qtnlqucr 1lus refcri1\os cdifi~ios destinados para_a 
guarda do corre se reservará uma cas:t para o nêccssal'!O 
expediente dos depositas. 

3 .• 

Deve rã compat'ecer no lu!!ar a onde existir o cofre, 
par,1 que não p:tdcç:t o cxp!•dicntc, um dos membros de
positarias, a lim de as~il\nar os ronhe.~i mentos tios V;Jio
res rccchitlos debaixo da firma 1\e Antonio J11sé de Castro, 
Irmão & A!Tonscca, mas pela firma seguinte- Por An
tonioJose de Castr0 Irmã!) & Alf1msera - Fulano- Mem
bro rlo Drp,.,~Ho. 
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fL • 

Os depositar i os insolidum e cada um delles de per si, 
ficam por seus bens responsavcis pelas quantias deposita~ 
(bs na conformidade da lei. 

.. o o. 

Morrendo ou fallindo de credito qualquer dos membros 
1\epositarios serão (:8 outros obrigados a participar ao 
\.0vcrno para que este resolva se deve continuar odcpo
sitodcbaixoda dircccão dos outros dous membros, sem 
dependencia de terceiro, ou se devem estes propor um 
trrceiro deapprovação do Governo. 

6 .• 

Finalmente, só poderão ser os ditos membros, ou qu~l~ 
quer delles removillos !leste emprego nos trcs seguintrs 
casos, a sa bcr : 

i." A requerimento proprio mostrando-se desonerado 
para com a administração. 

2." Provando-se erro ou malvcr.<;ação. 
3. o Havendo Lei que regule de qualquer outra fórma 

o deposito publico. 
Palacio do Rio de Janeiro em~ de l\laio rl e i830. -

risconde de Alcantara. 

DECRETO-DE H DE ~UIO DE 1830. 

Providencia a. respeito da escripturaçil.o da receita e despez.a 
dos mestres das ofticinas dos Arsenaes de Marinha. 

Constando na Minha Imperial Presença, que <~OS 
Mestres das officinas do Arsenal de Marinha desta COrte 
se não tomam contas dos generos, que lhes são forne
cidos pelas classes, para as obras, a que têm de proceder, 
d<lndo-se como despendidos todos os que se lhes en
tregam; e querendo evitar, quanto fOr possJvel, o 
grande prejuízo, que á Fazenda Publica resulta de tão 
abusiva pratica; Hei por bem que, tanto no Arsenal de 
Marinha desta COrte, como nos das Provindas deste lm
perio, onde houvE'rem taes estabelecimentos, sejam 
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f.(Uanlndas, e ulJ~Cl'Vad~iS ~~;; instruo;i!t~s, qu, . t·SL•~ 

hnixam, ~~~si!!n:1d~s p1•lo )larqtwz de Para11agua, do Meti 
Con~el li o dP Est;11l o, :\liuistro c Sccrel:1 rio de Esbdo dos 
:\rgot:ios tL1 .!\Iarin!Ja, qm· ;1ssím o tcnh~ Pnlen·lu:lo ~~ 

fil\'.:1 execuL1r Ctilll os dc~p~1·hns ll~'C!'ssarins. ~P:dado 

do Hiodi~Jal\I'Íl'<)t~m qu:ttot·w de 3bio de mil oitot:t•nt.n 
c tl'int:t, nono d.1 Iwlqwudenr.:ia c do Jm}ll'rio. 

Com :1 rulmr·a de Sua 1\la2estadc Imperial. 

.1Iarquez de Paranaguá, 

In,.t••ucç•>cs n que "e rct"ere o Decreto de hoje, 
pehuo <JIUU·s .. e de,· c re;.;uh'<l' ., R~•ceitn e lleó!· 
JH'Zn do>' ;.;••n<:>ro .. f'o••no~ciolo" pela>~ clnl'i>IC., ao .. 
l\l"st.re"' da"' dh.-er .... ,. oUieinao;o. t.nnto do Ar
senal dn J\b>l'lnhn desta Cõrte,-eonJo dos da>~ 
l~l'ínoincint!O olo~ó!le IIHJ>erio. onde hou,·eo'<'"lll 
tnes ••o;t:nheleeinlcnto>~. 

1.' 

Abril·se-ha c•m cada uma das classes do Almoxarifado 
do Arsen;ll rl:! ~1:\rinha. uma conta corrPnte com üS 
.Mestres das divrrsas oflicinas dos mesmos Arsenaes; 
rrran(lo-sc pata este c!Tcito (!ous livros rm c.1da uma 
das ditas classes, que serão rubrir.:arlos pelo Intenden[(', 
c rs(:riptundos pelos rcswctivos Escrivãrs, ou por 
quem snas vezes fizer. 

2." 

Em um dos ditos livros se lnncarão em receita 
:iquc!lcs Mestres os p:enrros que recebêrem para ns obras 
da su:t eompetcnda, por guias, ou pe([jdos na fórm::t do 
estylo, assig-natl'os pelos mesmos ~lestres, e rubricados 
pelo lmpedor, rom dcspac!JO do Intendente ; declarando 
a quantidade c qualidade do g-enero pedido, c para que 
fim se pede; em outro se lançará o producto dos _gc
ncros recebidos, que se !"orem entregantlo nas predttas 
cl:lsses, tanto em obras novas, como em concertos, sendo 
estes objcctos pesados, medidos, contados, ou avaliados, 
segundo a sua natureza, para se conhecer se houve ou 
não sobras, e tanto as receitas, ou cargas dos Mestres, 
como as entregas, serão assignadas prlr estrs, e pelos 
Escrivães das classes. 
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::!.' 

Ambo.~ os rcfpri,los liVr!IS servirão 1\e auxiliares 
para a I'Ontc~ tia rec:dla e despez·J 1!0 A\mox~rife. 

4." 

O Escripturario lias ollkinas tcni um linn -de rP
gistro, onde lançará to1ias as guias dos genet'os pedidos 
para as mesmas ollkinas. 

,. ' ... 
F. porque p~r~ ~fartura, ou I'Ondusão de uma obra 

fahricad:1, ou I'Omertada C'll\ alguma das o!lkinas, é 
muitas vt•zt·s mister que o .!\lestre de uma, peça ao de 
outra, objeno~ que alli se devem fabri1·ar, por mrio de 
um billtete, ('OJllO está em uso, por cllc as~ignado, e 
ruh!"icado pelo lmpcdor, st~rvirú este mesmo lJilhete 
com o l'L'tiho do ,,lestre, que fez o pedido, para a 
despeza daquellc, que lhe forneceu, com o qual darâ 
entrada na dasst> p:1ra ser bnçado no livro, como se 
ali i tivessf' sido :lp!"l'sent:Jrlo o o!Jjecto. 

6.' 

No prinripiu 1b• l':tt\a llli'Z ~t) 1\ará La lanço, t:mto á re· 
rei til dt> totlo o llH'Z prece:h·ntr, ramo ;ms ubjcl'los cn
trrg-uPs no mrsmo mez; devendo o saldo, ou sohra, se 
a huuvrr, ser restitui1la its ~·ompcknlcs clas.<t's.,ou C<!r· 
n•gada em nova n·ceiL1 ao 1le~tt·e, quantlo assim S1'.ia 
prf't'iso p~rtt a tontinuaçilo tia~ ohr~1s, e outrosim serão 
entregues nas mesmas classes os restos itmtcis, que 
forem substituidos por no''OS gcneros no concerto. 

7.' 

Quanto aos ohjectos que, por seu grande volume ou 
peso, não po1!em ser levados ás respectivas classes, como 
sej<llll mastrils, vergas, rsl'alcrl'-", fogões, etc., e aquelles 
de consumo, de que se não pódc apresent~r o protlucto 
nas classes, como sejam tintas, alcatrao, breu, verniz, 
pre.<.ros, ferh:Hluras, ahlrabns, pinecis, e outros scme· 
lllant~·s, fornecidos p:;ra o fahril'O, e ol~t·as Jos navios, 
sPr:'t :1 desJwza do :\h•stn• instruída por ma dorumeuto 
passado pelo ComHJ:lnllanln do navio, Plll que tae.~ ;'!C'
nrros forem n'rrt,idos, ou ~c rmprcg-arem, ou Jll'lo 

1'~1\n: 11. ., 



ACTOS DO l'ODEII 

Ajudnntc do lnspc<tor, sr o navio não tive-r Official 
algum a bordo, que certifique qu;mto âquelles have· 
rem·se rorn e-licito ret~chido, c quanto :1 cstt>s de con· 
sumo lerem sido empregados nas obras, e fabrico do 
navio. 

8.' 

E havendo outros objectos, que nas oflicinns se con
somem, e de (jUe se não podem dar contas, será a des
peza destes feita ao :Mestre, mrdiante uma dedaraç:io 
por rlle assignada, e rubricada pelo Inspcctor, que 
attcst~ a sua veracidade. 

Pala cio do Rio de Janeiro em quatorze de ~laio de 
mil oitocentos e trinta.-.Jlfarque; de Parunaguá. 

DECRETO-DE J1j DE MAIO DE !830. 

Crêa cadeifas de primeiras letras na vil!a do Paty do Allere3, 
nas fregurzi~s d~ Sacra Famil ia e da Parahyba, e no cura to de 
Santa Anna de Cebolas e de M'Lttosinhos. 

Considerando de urgente necessi,lade a creação de 
cinco cadeiras de primeiras letras, uma na villa do 
Paty do Alferes, dnas nas freguPzias da Sacra Família_ e 
da Parahyba; e outra!< duas nos Cu ratos de Santa Anna 
de Cebolas, e de M:1tto~inhos: H1oi por bem, na conror· 
midade dl Carta de Ll'i de n de Outubro de !827, 
crear as referidas c~deira~. a primeira com o ordenado 
annu:dde duzentos c quarenta mill'éis, e cada uma das 
outras quatro, com o de duzentos mil réis, pagos pelo 
Tbesouro Pu!J!ico. 

O Marquez de C~ravcllas, do Mw Conselho de Estado, 
Ministro e Secretario de E~ ta do do~ Negocias do Impc· 
rio, o tenha assim eatendido, e expeça em consequen· 
cia os despacho~ necessarios. P,l\al:io do H.iode Ja!leiro 
em quinze de Il:laio de mil oitocentos e trinta, nono da 
lndepcudencia e Uo lmperio. 

Co:n a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Jl:lrqurz de Caruvellas. 

~~ 



~:xr:cun\"o, 

DECRETO-DF. t:'i DE lU !O DF. 1830, 

Crêa cadeiras de prim~iras letras nos cura tos das Dores e de 
Santo Antonio da Conservatoria. 

Consit!erant!o de urg-ente necessidade a creação de 
duas cadeiras de primeiras letras, uma no Cura to das 
Diircs, e outra no de Santo Antonio da Conservatoria: 
Hei por bem, na conformidade da Carta de Lei de 15 de 
Outubro tlc l827, Crear as refel'idas cadeiras, cada uma 
com o ort!rnado annual li e du7.entos mil réis pagos pelo 
The~ouro Publico. 

O Mar11Uez de C:u·avellas, tlo Meu Conselho de Estado, 
Ministro e SecreU1rio de Estado dos Negocias do fmperio, 
o tenha assim entendido, e ex: peça em consequencia os 
despachos necessarios. l'al~cio do Rio de Janeiro em 
quinze de Maio de mil oitocentos e trinta, nono da Inde
vendencia e do lmperio. 

Com a t•ubrica Ue Sua 1\lagestade o Imperador. 

Marquez de Caravel/as. 

DECRETO-DE 2.7 D& MAIO DE 1830. 

Dá organização á administração do Correio da Província das 
Alagôas. 

Tendo ouvi1l0 o Director Geral dos Correios: Hei por 
bem, na r,onformida.r\e do Decreto do 5 de Março 1!0 

anno passado, organizar a adminigtração do Correio das 
Alagóas, com os empregados constant~s da relaç~o, que 
com este baixa, assignada pelo ttlarquez de Caravella~, 
do Meu Conselho de Eslado, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias do lmperio, que assim o tenha en· 
tendido, e faça executar com osde~pachos necessarios. 
Palacio do Rio de JJneiro em vinte e sete de Maio de 
mil oitocentos e trinta. nono da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.llarq«ez de Caravrllas. 
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llel:u.•ii.o 1Im~ etu;:n•.,..;.;:ulo"' da l\.dminl8tra~ão do 
<Coo•rt.•io das l\.l:o~~;t():ruJ 0 u que .. e rel"ere o H e• 
e.reto da d"t.a dei!<la. 

F:n Atlministrador, rom a gratiJlcat,:ão annual dedu~ 
zrnlos mil réis. 

Um. Ajudante com a gratiticaç:io annual de cento e 
~e~~enta mil réi~. 

Pal:lcio rlo Rio dP Janeiro em '27 de l\laio de 1830 . 
. Marquez de Cararellas. 

DECRETO~Dt: 21 BE .li AJO m; 1830. 

DA or:;aniz~ ~:lo :i aflminislr~çJo do Correio da Pro.Ylncia da 
Parahyba. 

Tendo ouvido o Dircctor Geral tlos Correios: Hei por 
bem, na eonrorrnirl<lde do Decreto de 5 de :Março do 
anno passado, org-:mizar a Administração do Currcio rla 
cidade da Parallyba, com os cmprCJtldo' constantes da 
relação, que com e~ te bai1:a, as~ig-nada pr!o Marquezrle 
Caravella~, do Meu Con~clho de E~tado, l\linistro e Se. 
cretario de E~ ta do dos Ne::çodos do lmpet·io, que assim 
o tenha entendido, e faça executar com os d~spachos 
nece~sarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e sete 
de Maio de mil oitocentos e trinta, nono da IndepenM 
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua )lagestade o Imperador. 

ltlarquez de Caravellas. 

Relnçii.o do .. empregndos da AdJDinlatraçii.o do 
Co••relo do Cidnde dn Pnrahyba~ a que "'e re. 
f'e•·c o Dccl""Lo da du.t.a d~"'t. ... 

Um Administrador com a gntificação annual de 
cento e oitenta mil réis. 

Um Ajudnnte com a gratifiçação annual de cento e 
cincoentn mil réis. 

Pala cio do Rio 1le Janeiro em 27 de Ttlaio de 1.830. 
Marquez de Camrellas. 
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DECHET0-DE l::! DE JU~IIO DE 1830. 

Jrfanda pagar pela folha rivil a gratificaç:lo concedida ao llajor 
Pedro Pereira CorTêa de Srnua JIC!a dc~coberta da verda
d_eira quina ollicin.ll na Província de ~linas Geraes. 

Tendo determinado, p~;~r Aviso de 11 de ?tbrço do anno 
rroximo passado, expedido pela repartição dos Negocias 
da Gnerra ao Presidente da Província de Minas Geraes, 
que~e tirassrda foll1a milibrdaquella Província a gra
titicaçâo de ·IQ200 réis dia rios I!UC por decreto de 3 de 
Agosto de 1808 foi concedida ~o ~lujor Pe:lro Pereira 
Corrêa de Senna, em attenção a trr de~coLcrto a ''erda· 
dcira quina officina\ ua mencionada Pro\'incia, ,-isto 
que não devendo este serviço ser ronsiderado como mi
litar, não competia âquella folha o assentamento da 
referida gratiticaçâo: Hei por bem que se verifique o 
seu pagamento pela folha civil tia Uit~ ProvinciJ, onde 
serão feitas as necessarias declarações, devendo o refe· 
rido major continuar a empregar·se na extracçãoda so
bredita I}Uina, da mesma maneira que lhe foi determi. 
nado no mencionado dl'creto. 

O Marquez de Barbacena, do Meu Conselho de Estado, 
Ministro e Secretario de E<tado dos Negocias da Fazen
da e Presidente do Thcsouro Nacional, o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachos necessa· 
rios. Pala cio do RiO de J-ureiro em d1•ze de Junho de mil 
oitocentos e trinta, notwda JntlependeJI(;ia e do lmpe
rio. 

Com a rubrica de Sua MagestJde o Imperador. 

Marquez de Caravellas. 

DECRETO- DE H D!i: JUNHO DE 1830. 

CrCa cadeiras de primeiras letr:~s llllS ''i! las de S. Fra11eisco 
XaYier de l!aguahy, e na pol'oação de Maugaratiba. 

Co.nsiderando d.e ur.gente nece~sidade a creação de duas 
cadeiras de pnme1ras letras, urna na villa de s. 
F1·ancisco Xavier de ltaguahy, e outra na povoação de 
Mangaratiba, termo da dita villa: Hei por bem, na 
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conformidatle da Carta de Lei de H) de Outubro de 1827, 
Crear as referirias cailrins, a primeil'<-l com o ordt~na
dollnnmll de trezentos míl réis, c a segunda com o t!e 
tluzento~ c cincoenta mil réis, pagos pelo Th'esouro 
Publico. 

O Uatquez de Caravel!a~. do ~leu Con;:e!ho de Estado, 
Mini·;tro e Secretario de ~~~taJo do~ Ne!::"ocio.~ do Impc· 
rio, o tenlta assim entendido, e expeç:t em ronsequencia 
os despachos neccssarios. P;tlacio do Rio de Janeiro t>m 
fJuatorze de Junho de mil oitocentos e trinta, nono da 
Indepenrlencia e do Imperio. 

Com a rubric3 de Sua lllagestatle o Imperador. 

AJarque:: de Caravellas. 

DECRETO -n:> 2~ oE JcNito o::: ts:m. 

Reduza urna só, a; oito loterias concedhh' par·:t atr~ilio da~ 
des:wzn~ çom a eflific~ção de uma nova cad~<1 e cao.a da 
Camara Oa ,-i lia de Queluz. 

Attendendo ao que Me representou a c~mar~ Muniei~ 
pai d:1 vi!Ja de Queluz sobre a diffir:ulúade de se ex:lra~ 
h.irem a~ oito loteria~, que r<Jstam, rlas dez, que lhe 
foram concedidas por Decretode2:S dcÜtitnbro de t826, 
para aux:i!io das dr~pezaseom a edificação de uma nova. 
cadê11 e ensa da Camara, v·isto que o~ diminutos pre~ 
mio~, e o grande numero de sortes brancas, de que c! las 
se compõem, não animam a sua cxtracção: Hei por bem 
Conrrder-lhe licença para reduzir n um~ só loteria 
as mencionadas oito restantes, com o capital que lh.es 
eorresponde; a fim de verilicar~se a stu extracção na 
conformidade do plano, que com este b:1ixa ngsignado 
pelo Marquez de Caravellas, do Meu Conselho ti e Estado. 
Ministro trSecretario de Estado dos Negocias do lmpe
rio, que o tenha assim entendido, e faça cxrH•dir as nr
cessarias participações.- Palacio -do Rio de Janeiro em 
vinte r, cinco de Junho de mil oitocentos c trint:~, 

nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Carat1eUas. 
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Pla•no da loteria eont•edldn por 8UA Magest.a• 
de o IJHI)el'l"lor• á Caliiaru Municipal .ta vllln. 
.... Queluz por Decreto de 26 de ..Junho de 
11!130. 

i Premio 1lc .•.• , ..••...... 
I 
I 
I 
2 
4 
H 

16 
':!0 

942 

• 

2 ' 

...................... 
4001000 
200b000 

• w:Jf!:OOO 
ti0r)000 
2:;sooo 

• 106000 
• L.' e ultima branca a!OO;)OOO 

1.198 pl'crnios 
Déoefh'io tle 12 por cento 

2.00:2 J;raucns 

3,000 bilhetes a 86000 

!~:OOOi!OOO 

2:0106000 
1:0011-\000 

HOOSOOO 
soosooo 
80Ub000 
SOOMlOO 
800!000 
5001000 

Ü:!j,::?0$000 
200ó000 

21 :120&000 
2:880;)000 

P~lacio do lHo tle Janeiro em 2J Uc Junho de 1830.
.M<~rquez de Carareltas. 

DECS.F.TO - oz;; 8 DE JULHO D2 1830. 

Declara que a faculdade conee1litla ao Dou\Or Jorge Such para. 
a furma~·ão Uc uma Comp<~ullia de mineração, comprehende 
os ouLros s:1dos. 

Atlcnilcn,Jo ao que :Me representou o Doutor Jorge 
Surh: Hei por bem Declarar que a faculdade, que lhe 
foi r:oncl'r.!ilJa pdo 1\leu hnpçrial Dccrf'tO de 5 de ~o~ 
vemtJro de 1S2~, para formar uma CJmpanhia demi~ 
lll'l'açào, P po(ler por meio liel\a extrahir ouro, e outros. 
quaesqucr melacs, e Iledra.~ prcdosas, á excepção de dia
mantes na l'rm·incia de Miuas Gcraes, comprehcnde 
em rommum aos soei os Hobcrt Addiron, Joscph C. Car~ 
J!lH, ~LuaitDonaltlson, James !\lakensir, lohn D. Powler, 
JohH llout!J, e hmPs Yeldt, nonwados Uirectorcs pela 
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mesma ::)odedatl!~, a fim de que este~ possam gozar ig·unlM 
mente com o dito Doot'/f Jorge Sudt dos hcne!icios, e 
vantagrns, que rcsu!t<Jt'Clll dos trabalhos de mineração. 

O )f::trquez de Caravrll:ts, do )leu Consdho de Estado, 
Ministro e Secretario de Estado dos Neg-orios do Impe~ 
no, o tenha assim entt•tulido e fap exccutnr com os 
despachos necessarios. Palacio do Hio de Janriro em 
oito de Jullto de mil oitoceutos e trinta, nono da Indc
pendencia e do lmpt•rio. 

Com J ruhric~ de Sua :'lla)J."est:Hle o Imperador. 

Jlt:rque;; de Caravellas. 

DECRETO -DE 24 DE JULHO DE 1830. 

Autoriza a .~lex:uu!re João Ilc:ll'therly a or~anizar uma Com• 
panhia para o, uaba lho 'i de 111 inera~âo elll tetTas que prctendc 
comprar ua Pro\·iucia de Miuas Geracs. 

Tendo-me representa1lo Alexandre João Heartherly a 
necessidade em que se ;wha de formar uma Companhb 
de nacionaes e estrangeiros, com que possa emprehen• 
der tr;lixllhos tle mineraçiio em t(•rras, que pretende 
adquirir na Província 1le :\tinas Geraes, perlimlo~mc para 
esse c!Jeito a faruhlade, que lhe é indispensavel: Hei 
por bem, Attcnrlcwlo aos moti1·os, que por clle me 
J'oram expostos, Conccrler~lhe totln a autoriz1ção que 
poss:~ julp:ar·se necess:1ria pnn1 a formação e fir.ueza da 
refl'fida Sociedade; ficando porém esta sujcit,; aos im
postos estabekeidos pelas Leis do hnperio, ou que para 
o futuro se determinarem. 

O Marqucz de Cuavcllas, rio Meu Conselho de Estado, 
!tlinistro e Secretario de Estado dos Negodos do Impe
rio, o tenha assim entenuido c f:1ça executar com os des
pachos necessuios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
e qu:1tro de Julho de mil oitocentos c trinta. nono da In· 
depl:'ndencia e do lmperio. 

Com a ruhrira de Sua :Mngestadc o Imperador. 

Mal'que:; de Cararellas. 
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UECHETO- nr. 30 DE Jt·uw nF. tS:JQ. 

-\ut"rJz,J a AntoHia Lui~ Fcrnamlc~ l'inw a or;;anir.ar urna 
Compa!lhia para ns tralwlhos de minera;;~o f'tn to>nas que 
pt·etcnde comprar 11:1 l'roviud;l de 'ra1" Gt"th~o. 

Tendo-mr rrprcscntndo AnLmio Luiz Fcrnnndrs Pinto 
a nei'C·ssirLHlP, em que se acha, do formar um:t so:-ie
r!ar]e de n:u·ion:tcs t' r·str:nt~riro.~. com que poss.1 emprc
hendcr tt•aiJ:dhos r!c milli'I':IÇãll r·m terr.Js que prett•ndt' 
ulquil'•l' na Provineia de Matn Grosso, pet!inJo-me p3ra 
esse 1 fi~ito n facu!r\:Jdc, que lhe e iwlt~p:·ns:•VI'i: Hei por 
h •m, ~ttrndcndo aos motivos que por elk me foram ex
postos, CDnccrll'r-llle toJa a :IUtorizaç;io, qur pOssa jul
gar-s;: neeess~ria p:trn a formação e Jir1neza da referi la 
socied;_~(]e; fic:tndu pon\rn rsta sujeita aos impo~tos es
tahl'\eddos pelas Lris do !mpai1'. ou que para o futU1'o 
se (!cterminarrm. 

O ~hrquez de Caravelbs, do .Meu C.onsl'!ho de E"-ta,lo, 
Ministro e Secret~n·io de Estado t!os Negodos do Irnpe
rio, o tenha assim entendido~) faça rxccubr com os 
desp 1rhos nercssarios. P.t Jac;o do Rio de Janeiro em trin
ta de Julho de mil oitoumtos 'trinta, nono d~ Indepen
dencia 1: do Impcrio. 

Com a ruhric<t rl(' Su:1 ~la~estadr o Imperador . 

• Uarque~ de Cararella.~. 

UECRF;TO-DF. 6 DE A•;osTo nE IH.10 . 

.Autoriza a s::unuel Felipps ,\:C.' a or:::antzar em Londres uma 
sociedade p:ua os trabalhos de mineraçào em qnatquer da 
Províncias do rmperio, onde a mesma mim'raçao é pcriuittida. 

Tendo·mll repre~entado :-:.~muel Felípps & L:.• a 
ncressidMle •:m que ·~e acham de formar em Londres 
urna sociedade de nacion~cs c estrangeiro~, com que 
posS,\111 cmprehenUcr trab:dhos de mineração em algu
ma~ tbs P!"Ovineia~ deste lmpcrio ; pedindo-me p~ra 

c.~~e e!Teito a faculdade qun ll1es ó inrlispcmavcl : Hei 
por bem, A tlendendo á sua supplicJ, Conceder-lhe todn 
a autorílaç.lo que po~sa julgar-se nece>SJria p~ra a 
formação c firmeza lla referida sociedade, a fim de que 
rsta verifiqur os sr11s trahalho~ em r1ualrruer rias Pro-

Pir:n:. 11. 6 



AC'fOS DO PQUEJ~ 

vincias, onde é permlt!ido minerar ; ficando porem 
~ujeita aos impostDs esta!Jclccido~ pelas Leis do lmpe· 
rio, ou que para o futuro se dctermin~rem, 

O l\fanruez 1le CaravPl)a~, do i\li'U Conselho de Esta,) o, 
:Ministro e Secretat·to de E~tado dos Ncgocios do 1m pc
rio, o tenha assim entrmlldu e faç.1 c.~rcutar com os 
desp1chos nccessarios. Palacio do Rio dcJan1~iro em seis 
de Agosto de mil oitocentos e trinta, nono d:~ lnd,,pen· 
dencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Marquez de CararelJas. 

DECRETO-DE 23 OE .\GO.~TO 0" Hi:l0. 

A11torila a JoaiJUim Jo,ú de ~•queira a organizar U111a comp~nlii t 

para os trabalhos de lllineração na Provincia de \tin:~.s r.erae;; 
ou na de Goyaz. 

Tendo·mc requerido o Gcntii·Homcm da :\linha Inl
perial Camara Joaquim José de Siqueir.1. a permis.;;ãn 
de formar nesta cidade, ou na de Londres uma compn
nhia de nacionaes e estrangeiros para o Jim de emprc· 
hcndcr trabalhos de mineração na Provincia de Yllin~· 
Geraes ou na de Goyn, com ns condições q•1c jú se tem 
estabelecido para outras semelhantes sociedades, c Qlli! 

serão por l\lim approvadas: Hei por bem autorizai-o 
para a formação dJ dita Companhia, ficando os sacio.~ 

sujeitos ás leis do Impcrio, e obrigados a p·1~:ar os im· 
postos nellas declarados, ou IJlle para o futuro ~c de-
terminarem. , 

O Vi~wnde de Alcantara, do !leu ConsP!ho, .'llinistro 
e SecrotaJ·io de Estado dos Negocias da Justiça e en
c·uregado interinamente dos do lmperio, as,im o tenha 
entendido e faça executar com os desp~cl10s neccssa
rios. Pa!acio do Rio de Janeiro em vinte c tres de 
Agosto de mil oitocentos e trinta, nono da lnd!'pcn· 
dencia c do lmperi.o. 

Com a rubrica de Sua Magcstatle o Imperador. 

Visconde de A lcrmtara. 
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HECt\ETÜ - DV. 3 DE SETID!.BRO DE f830. 

Convoca extrnor Jinariamente a Assemb!éa Geral Legislativa para 
o dia 8 do corrente, encerrando os seus trabalhos no ultimo de 
Outubro. 

Tendo ouvid0 o Meu ConselhodeE~tado: Hei por bem 
Convocar extraordinariamente a Assembléa Geral Le
gislativa, e Ordenar que se reuna para ser nberta no dia 
oito do corrente mez de Setembro, continuando suas 
sessões até o ultimo de Outubro seguinte, por assim 
o pedir o bem do Estado. 

O Vistonde tle Alcantara, do ?!leu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, c en
carregado interinamente dos do Imperio, o tenha assim 
entendido. e expeça os despat:hos neccssarioR. Palacio 
do Rio de Janeiro em tres de Setembro de mil oitocen
tos e trinta, nono da Indcpendcncia c do lmperio. 

Com a rubrita rle ~ll<l :\b~cstnde o lmperarlor 

Visconde de A.lconta, .. a. 

DECRETO - DE ~i JH: Sf:H:~IB!\0 Dlt 1830. 

Supprime o emprego de Capellão \J,) Arsenal de Marinha da 
Bahia. 

Propondo o President(' da PrO\'Íncia da B1hia, entre 
outras provirle11cias adopt:JVeis para a reducção das des
pezas do Arseml da Marinh~ da mesma Província, a de 
não haver nelle Capellào, por se r~zer drsnecessario, 
visto poder praticar·S:e a respeito do Cullo Divino, o 
que llnti).\'amente se oh~ervava; e Tomando este objecto 
na devida consideração: Hei por bem, ryue ficando de 
nenhum rlfeito a disposição Jo l\leu Imperial Oecreto 
de 10 d~ re,·ereiro de 182i, tão sóm~nte na pal'te em que 
Fui scn·iJo Conferir oexer.>icio Je Capc\lão do referido 
Arsenal a Frei Luiz Fortuna, Lenha este o destino que. 
pela Secret~ria r! e E~f:lrlo rl(ls \'P.goriM rb !\hrinha fõr 
1nrlir:1'10. 
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O n.tarquel de P~ranagu~, do Meu Couselhu de Es~ 

tar1o, Ministro c Srcretario de Eslado da mesnta Rep;~r
tiç<Io, o tenh~l assim entendido, e fara exrcutnr fom os 
despaches neccss~dos. Palacio do lHo de Jonciro mn 
vinte ú setr de Srtemllro dü mil oitocentos c triut:t. 
nona da lndependencia ('do Imperio. · 

C•Jm n n~b~·ic~ de Sua 1\Tagc~tatle o IrnpPraúor. 

Jtarque:: de Patanag·uá. 

DECRETÜ-IJI': 27 DE SET!Btll!W DE133U. 

Concede a Jo~é nrrnardes Monteiro, Dil'~ctor elo Tillatro dt· 
S. Pedro de Alcantarn, Ires \oteri~s pura sm;l€nl~ção rio mesmo 
'lheatro. 

Attcndemlo ao que ,,lll rr·pr.:seutou José Bl•rnardcs 
~Tcmteiro, na qualidade de Dircctor tlo Imperial Theatro 
de S. Perlr11 de Alc;Jn LH\1, solJrc o a up:mcnto c-..:ccssi v o das 
dcspcz:1s indispens;n't•is com O-~ .'Jcus t'.qpel'l~culus, t: :l 
falta de meios sullit-ientes para suppril-as: I-lt•i por bem 
Conceder-lhe a fan!ldnLle nei"L'Ssaria p:~ra a e;.;trar~:ão de 
tres loterias tle rento e vinlt' conto~ de t·(~is c:11Lt uuw, 
IJUC JlJC fkam j)['ff.('l\CPJli]O COillO Jll'llJH'ieil:H]C S\1!1 p;irti
GUi:ll", e que serão cxtt·a 11 idas pelo plano das uI tim;Js con
cedidas a beneficio do mcsmn Thcatro; rum a dt'cbra
çiio porém tlé (jUC o protlucto li(jUido de doze por cento 
das mesrn:-~s trrs lotcri~s, e o rcntlimrnto dog CSJX'Ctacu~ 
los servirão não sõ para o p:~g·:nnento de todas as dcs
pezas pr·erisas na sustentação dclles até o rarnaYal do 
anuo futuro com a Corup:lllhia i\iaciornl c a de D.mça, 
mas t.nnbc>m p:tra o de qu:illllH'r quamia de tJne seJa, 
uu possa vir a ser n·edor ll uwsmo Jos6 Ikrnardcs Mon
teiro por gastos feitos no ThL\1Iro até a referida l>pota. 

O Visconrle rlc A\r;;mtara, do )leu Consrlho, Ministru 
e Secretuio rlc Est~d0 dos 1\\;gucios d:1 .lustiça, encarre
gado interinamente dos do Impcrio, o klll1a <JS~!IIl en
ten liJo, c c"Xpcça os tl1•sp~eho~ ni'rr·ssnrio;;. Palario do 
RiodeJa1wiro em vinte e s~te de ::ll'lemiJru 1\e mil oito
centos e tr-nt:-~, nono d<' Indcpcndencia r~ do Imp~rio. 

Com a rubrica de Sua 3bgesta,le o lmprl'Jdor. 

Visconde de .1/CIIIIfr.rn. 
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DECRETO- DE 27 DE n;rntiJ!lü tn.: it:~:m. 

Concede AUtorização a José ~!nria \"e\1\o da Si!Ya par.l organizar 
uma Companhia para oo twhalhos de mineraçiio nns Provin
das de ~lin~s Gcracs, Goyaz ou Mato (;ro'i!'O. 

Tendo-me requerido Josl; ~la ria \"c!h1~ da Siiv,1, )leu 
Guan.la-Roupa, a permissão de formar uma Comp:mhia 
de nadonaes e estrangeiros, para o lirn de em preitl•nrlcr 
trabalhos de mineraçiio na Província de ~liuas Gcraes, 
ou na tlc GoyJZ, ou 11.1 de )lato Grosso. I"Olll as condi
ções que já se tPm estabelecido p:~r~1 outras seme!IInntrs 
socie<L!Jes, e que serão por mim ;1ppro1';1da~: lki por 
bem Autori~.al-o p:ml ;1 form;1çàu dii tlita. Comp.mllia, 
ficando os socios sujl'itos ;'1s Leis do Imperio, c obriga
dos a pagar os impostos nclbs dcddrados, ou que no 
futuro se t.lcterminarcm. 

O Vi~corHlc de A\cantara, do Meu Con,ellio. illir11~tro 

e Secretario de E~La1lo do~ i\'egocios da Jusli!:a, e en
carreg-ado intcrinnmcnle dos do I1npC1"io. a:<~im (. 
tenha cntcudido e LH_:;l !'Xerular c;Jm u~ d!'Sp:1chns IIC· 

t:Ps~ario~. Palado do Rio de Janriro em vinte c sete de 
Sr·temiJro t.le mil oitocento~ c trinta, nono Ua lndcpeu· 
dencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica rll' Su:~ 1\bgestaJr o lmpcr;·lflor. 

Vi.oconrle de A/cantara . 

.,_,., 

DE~RETO- DE :10 ut: SlcTE:\lunu tn; I~JO. 

Exonera o Marqucz de Barbacena. ,i o car[:o do Minl$lro e Serre· 
tario ile Estado do> Negocius da l'azenda por ter de prestar 
contas das grandes ole~p~las que fizera pela caixa de Lomlres. 

Convindo liiJUidnr-<e rplalli•J anic.~ ~~ diYid.'l dr f>or
tu!!al, contrahitL.l pdu Tratado de 2\J de Ago~tn 1lc 1!:!~:1. 

c sendo nec~;s . ..;ariO para e,;~1' fim torn~ll"l~m-se primeira
meu te llS cont;1s 1b C<JiXJ de Londrrs, examinando s1~ 
as 11randrs dcspezas f1'Ílas pelo Mar,llli·Z Ue B~rbacerw, 
t.loMeu Con~clho de Estado, lan!ocom Sua :\Ia;.;e.qade F1-
delbsímn, Minha Augu.,la Fillw, L"Olllú r~om o~ ·~·migrado~ 
portll!IUeze~ rm fng-l1trrr:1, e <'SI'' cialmelltP ron1 11 llll'!l 
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casamento; e não podendo estas v-erificarem-s<J legal
mente, exercendo ao mesmo tempo o mencionado M~r
quez o lu)!~ r de Ministro e Secret<lrio de E~taJo dos Ne
goci os da F a zen da : H e i pur bem dem i tt i 1-o do di Lo c:~rg-o 
de Ministro e Secre1.ariu de Estado dos Negocias da Fa
zenda. Palado do Rio de Janeiro em trinta de Sc
temUro de mil oitocentos e trinta, nono da lndepen
dencia e do Imperio. 

Com a ruh1·it.a dt' Sua Magestade o Imperador. 

l'iscande de Alcantara. 

DECRETO- DE 21 DE OUTt:BRO DE 1830. 

Proroga a sessão exlraordinana da Assemb!éa Geral I.egislallva 
ate o dia 3J de !'iovembro. 

Tendo ouvido o Meu Conselho de Est:Jdo: Hei por 
hem Prorogar a AsscmLiéa Geral Legislativa até o dia 
30 de Novembro proximo futuro. 

José Antonio da Silva :tlaya, do Meu Conselho, .Minis· 
tro e Scrrct:Jrio de Estado dos Negocias do Irnperio, o 
tenha assim eritendiJo, e expeça os despachos neces
sarios. Palacio do Hio de Janeiro em vinte c um de Ou· 
tu~ro de mil oitocentos e trinta, nono da Indepcndencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~lagestade o imperador. 

José Antonio da. Si!ra M(lyfl. 

DECRETO-- DE 4 I.IE NOVEMBRO DE 1830. 

Manda dispensar do scrvi~o de segunda linha os supplentes dc.s 
Fiscaes, e Ajudantes de Porteiro das Camaras Municipaes. 

AmplimJo.as disposições do Decreto de 2B de No~ 

vembro de 18::!9, sobre a c!asse dos empregados das 
f:1mans !\funkipaP$, qne r!evem Sf'r rli~pen~~rin~ rfn 
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serviço de s.cp:und:t linh.1: Hei por hem, que igual
mente srjam Uispens:~dos daquelle serviço de segunda 
linha os supptentt·s dos Fis~acs, c n,iurlantt's d~ _Porteiro, 
emqu:1Ut() se nchar.:m em effccttVO excrnoo destes 
cmprc'fiúS. 

O Conde do Rio Pardo, do ~leu Conselho, l\Iinistro e 
Scrrctario de Estado dos Negocios da Gucrr;1, o tf'nha 
~ssim cnten1\ido. c expeça os tlrsp~chos ncccss.1rios. 
Paço em quatro''" :\'ovembro de md oitocentos c trinta, 
nono da lndependcncia <'do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua ~Iagestade Imperial. 

Contlr rio Rio Pardo. 

DECHETO- D!:i lO OE ;xon:~IBno uE :1830. 

cr~a uma c:ulcira de prim~iras letras para meninas na vi !la de 
:\ova Frihurgo. 

Considerando de urgente necessidade n crcação de uma 
radeirn rle primeiras lctr;ts, par<l meninas, na villa de 
~·o v a Frilmrgo: Hei por bem crcnr a referida cadeira, 
tom o ordenado annua\ de trezentos mil réis, pagos pelo 
Thesouro Publico. 

José Antonio da Si~va .Maya, do Meu Conselho, Ministro 
c Sec:retario de Estarf._o dos Negocies do lmpcrio, o tenha 
assim entendido, cfaça executar com os dcspadJOs neces~ 
sarios. Palado llo Rio de Janeiro em dez de Novembro 
de mil oitocentos e trintn, nono 1b lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrtca de Sua llagestadc o Imperftdor. 

Josi Antonio da_ Silva Maya. 
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BECHETU- D~ 17 I> E :-;ovDIHiliJ ll!>: lfl31). 

}!anda. que na Provi nela d!! Mato Gros>o se eonsencm no exer· 
cirio de omcia~s dll qu~t·tt•irõe~ o; citl.1tl:io . .; ali~tndos na 
seguntln linha. 

Trndo~sc rcronher:ido a diJlJI"UlLl:ldede sr· pór em exc~ 
cução na P1·ovinci:l de )Llto Grosso, o d isp:J.<to no art. 3." 
Uo Derreto de 21 tlcJ:meiro do rorrrntc :mno, sobre os 
emprPgos mi!it:Jres, que .o.âo incompatíveis de sr exer· 
c..:orem conjundamentc ,·om as funcçOcs rle Juizc.~ de 
Paz, e seus empregados; Hd por bem D1•terminar, que 
U<l(JUella 11rovinL ia se cons~r·n>m no exeJ'('icirJ dos cm
pn·p:os de OHkiaes dr quarleiri"Jcs os cidarlãos alistados 
na seg1mrla linha, fkando isentos do srrviço desta, 
flmqn:mto nellcs~e Ol'cup:lrcm: visto srrem p~ucos os 
indivíduos, que alli h:1, tjllP não s1•jam alistados na 
mesma segunda linha. 

O Cowk do Hio P:n·do, do ~Icu Conselho, Ministro e 
Sc('rct:lriotk Estado dos :.\'c~!'Ocios da Guf'rra, assim o 
tcn 11.1 enten<l ido, c L1ça ex:e!'ll ta r co1n os despachos nu.:es· 
SJrios. Paço em dezasrtc de l'iovcnÜifO de mil oito 
centos e tri11ta, lliJUO da lndeprndcnl'i1, e tlo lmperio. 

Com a rubJ'ira de Sna ~IagcstaUc Imperial. 

Conde do Rio Pardo. 

CAUTA Il\IPERIAL.-nf. 18 Dl': :xoviDUH\0 DI<: i830. 

Concedll a Ca1·1os Bertram a proprirdade e uso exclusiVo por 
iO annos do alambique de destillação, de que é inventor. 

D. Pedro, jJOf Graça de Deus r Unnnimr Ard~mação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Per
petuo do Brazil. Fnço saber :~os tjue cst:~ minha C11rta 
virem que, attemlendo ao que Me reprl'sentou Carlos 
Bertram, depois de ter s·1tisfeito ao que determina a 
C1rt~ de lei de 2Hdc Ag-osto do ccrrcnte anno: Hei por 
bem, T:mdo ouvido o Prorurallor da Crmh, SoiJerania 
r Fazenda Naeion3l, conceder ao dito Carlos Bertram, 
pelo tempo df' tO ~nnos. ;1 propriedade P uso •:xclusivo 

• 
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tlo alambique de tlestillaçiio, de que i~ invento'!', Jicando 
no go:w das g-arantias, r sujriw :is clausulas e conrHçGes 
rxpr_essatlas n:t mesma !ri, e sendo oiJrig~do a pôr em 
pratica dentro Je dou~ ann0s, .contados da data desta, a 
referida invenção, na <:nnformid~de rb I)Xjl(,lsição e 
desrnho quD Llt>poútou no r<)s[WI'tivu ard1ivo. 1•: por 
Hrmcz:t de tu1lo o que dito é llw Mandei dar esta Carta, 
por :\tim assi;.;n:Hla e sdlarla rom o ~Pilo das Jlinha~ 
Afm~s. thda no l';ll:hjo do Bio di' l~m·iro aos drzoit(J 
dias do mez de Novernhr.J de mil oitocentos I' trinta, 
nono da lndrpentlcncia e do lmpL•I'io. 

Imperador com a ruiJI'ica c p;nari!~. 

Jtm! Antonio da Si/ra .llaNfl. 

Carta pela qual Vos.l""a .Magestade Imperial, lia por bem 
conceder, pelo tempo rle lO annO$, a Cal"los Bertram a 
propril'dade e 11so exclusivo do alambique de destillaçtio, dt 
q11e d inventor._ I'Omo nella se declara. 

Para Voss~ .\f~gcstaJc Imperial vêr. 

Albino-dos Santo8 P1reim a fez. 

CARTA IMPERIAL.- DE 2:6 DE NOVUBI\0 DE 1830. 

Concede a Fernando Jearjuim de Maltes a propriednde e uso 
exclusivo por í!O annos de un1a moenda de engenllo de moé'r 
canna. de que e inventor. 

D. Pedro, por Graça de Deus e Unanime Acdamação 
dos Povos, Imperador Constitucional c Defensor Per
petuo do llrazil. Faço sahcr :ws que esta minha Carta 
virem quP, attendendo ao que ,,Ie representou Fernando 
Joaquim de Mattos, df'pois de ter sa"tisfcito ao que deter
mina a Carta de Lei de 2H de Ag-osto do corrente anno: 
Hri por bem, Tendo ouvido o Procurador da Corôa. 
Soberania e Fazenda :\acionai, .conceder ao dito Fcrnanúu 
Jo[1quim de .Mattos, pelo tempo de 20 annos, aproprie
dal le c uso exclusivo de uma moenda de engenho de 
IIH Jer canna, Ja qual e inventor, ficando no gozo das 
ga rantias, e sujeito ás dausulas e condições express:1das 
Tl.a; mesma lei, e sendo obrigatlo dentro de dous a unos, 

PARTI! 11, 7 
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contados da data desta, a pôr em pratica o referido 
invento, na conformidade da exposição e desenho que 
depositou no respectivo archivo. E por firmeza de tudo 
o que dito é lhe Mandei dar esta Carta por Mim assig
nada e sellada rom o sello das Minhas Armas. D~da no 
Pabcio do Rio de Janeiro aos vinte e seis dias do mez 
de Novembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos c trinta, nono da Inde
pendcncia c do Imperio. 

Imperador com rubrica e guarda. 

José Antonio da Silva Maya. 

Carta pela qual Vossa Magestade Imperial Ha por bem 
conceder n Fernando Joaquim de ftfattos, pelo tempo de 20 
annos a propriedade e uso exclusivo de uma moenda de 
engenho de moer canna, da qual é inventor, como nella 36 

declara. 

Para Vossa Alagestade Imperial vêz. 

Albino dos Santo$ Pereira a fez. 

CARTA IMPERIAL. -DE 26 DE NOVE!l:BRO DE 1830 

Concede a Fernando Joaquim de Mattos, a propriedade e uso 
exclusivo por 20 annos de uma roda motora applicavel a 
qualquer engenho, de que é inventor. 

D. Pedro, por Graça de Deus c Unanime Accla~ 

mação dos Povos, Imperador Constitucional c -Defen~ 
sor Perpetuo do Brazil. Faço saber aos que esta mi~ 
nha Carta Yirem que, attcntlendo ao que l\lc represen~ 

tou Fernando Joaquim de Mattos, depois de ser satisfeito 
o que determina a Carta de Lei de 28 de Agosto do cor~ 
rente anuo : Hei por !Jcm, Tendo ouvido o Procurador 
da CorOa, Soberania eFazcmla Nacional, conceder ao díto 
Fernando Jo:HJUim de Mattos, pelo tempo de 20 annos, a 
propriedade e uso exclusivo de uma roda motora, por 
elle inventada, e applicavet a qualquer engenho, ficando 
no gozo das garantias, c sujeito ás clausulas c condiç_;õcs 
expressadas na mesma lei, e sendo obrigado dentr(3 de 
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dousannos, contados da data desta, a pôr em pratica o 
referido invento, na conformidade da exposiçã-o e de
senho que depositou no respectivO archivo. E por firmeza 
de tudo que dito é lhellandei dar esta Carta, por }lim 
assignada c sellada com o sello das l\linhas At'Inas. Dada 
no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte e seis dias 
do mcz de Novembro do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e trinta, nono da 
Indcpendcncia e do Imporia. 

Imperador com rubrica c guarda. 

José Antonio da Silva Afaya. 

Carta pela qual Vossa Magestade Imperial Ha por bem 
conceder a Fernando Joaquim de Mattos, pelo tempo de 20 
annos, a propriedade e uso exclusivo de uma roda motora, 
por elle inventada e applicavel a qualquer engenho, como 
nella se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Albino dos Santos Pereira a fez. 

DECRETO- DEI3 dE DEZEMBRO DE 1830. 

·Dá instrucçôes para execução da I, c i de lO dtl Setembro ultimo 
sobre p::tS5aportes. 

Para execução da Carta de Lei de dez de Setembro ul
timo na parte que respeita ú Ilcpartição da Marinha: Hei 
por bem que se observe as Instrucçücs que com este 
baixam, assi::madas pelo Marqucz de Parima.!!Uã, do Meu 
Conselho de Est<Jdo, lUini~Lro c Se1:r!'tario de Estado dos 
Negocias da Marinha. O mesmo i'lfarqucz o tenha assim 
entendido, c f<~ça executar c.om os despachos neccssarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em tres de Dezeml.Jro de mil 
oitocentos c trinta, nono da lndcpendcncia e do lm~ 
perio. 

Com a rubrica de Sua i\lagestadc o Imperador, 

Marque; àe Paranaguá. 
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Inllltrucç()es tHu·n exl"cução da Cnrt:!'l d& I.f'll de 
dez de Setembro ultimo, n que se re,..,rc o De. 
ereto datado de luüe. 

t." Os passaportes que d'ora em diante se derem :'1s 
embarcações empreg-adas n~ navegação de ralJOtagem, 
serão conformes ao formularia junto Letra- A- , e 
tirados em pergaminho, de uma chapa, que para esse 
lim se mandarãa!Jrir. 

2.• O- Visto- a que, na conformidade da citaUa 
Lei, estão sujeitos semelhantes passaportes, em cada uma 
das viagens que fizerem as respectivas embarcações, 
serã escripto no passaporte, segundo o formularia, 
tambem junto, Letra - B -, e o assignarâ a mesma 
Autoridade que assignar o passaporte. 

3. • Numerar~se~hão taes passaportes, c serão regis· 
trados em livro rspecial. 

4. • O pergaminho em que se estamparem, serâ f orne~ 
cido á custa das partes a que os mesmos pertencem. 

D." Continuar~se-hão a remetter por esta Secretaria 
de Estado, para todas as Províncias do Imperio, os exem· 
piares de passaportes do mesmo modo a tê aqui praticado; 
tlevendo porêm acompanhar uma conta da importancia 
do pergaminho em que forem estampados, os que se 
destinam aos navios de cabotagem, para que exigindo~se 
das partes o pagamento da sua importancia, â propor
ção que se forem cmittindo, seja a mesma importancia 
remettida para o cofre desta Secretaria de Estado, por 
onde se tem adiantado semelhante despeza. 

o.• Os documentos, em virtude dosquaes são expedi~ 
dos os passaportes de cabotagem, deverão conter todas 
as declarações que mencionam; ficando as autoridades a 
quem compete a organização, ou fiscalisação dos ditos 
documentos, responsaveis por qualquer abuso a tal 
respeito. 

Palacío do Rio de Janeiro em 3 de Dezembro de 
t830 - Marquez de Paranaguá. 
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Formuhu•lo• n que se ret'erem a• lnstrucçõe• 
aclntft. 

A. 

I~IPERIO DO DRAZIL. 

F •••..•..•.. Ministro e Secl'C!ario de Estado dos Negocios da 
Marinha, etc. 

Fa~o salJer aos que este passaporte virem, que a embarcaç:Io 
denominada .....••••. , armada •....•..•• , de que propriclario 
......•.••... se acha autorizada, em ronforrnidade da Carta de 
Lei de dez de Setembro de mil oitocento~ e trinta, para com o 
mesmo passaporte empregar-se na navrgaç.ao de cabotagem, não 
lhe s"ndo reformado senão no caso de mudar de dono, de nome, 
ou de fórma d'armacão, ficando sujeito ao •visto• da autoridade 
competente para colitinuar em suas viagens, sendo a p~sente 
para ......... e levando por ~lestre a .....•..••... o qual, c o 
sobredito pro\1rictario sfto subditos do hnperio; sem que no dito 
•...•..•. ten la parte pessoa alguma estrangeira. E porque póde 
ser encontra1la nos marrs, e portos deste Imperio pelos Comman
dantes e Olliciacs das !lmlJarca\iJcs de guerra e mais autoridades 
do mesmo Imperit1; Ordena Sua Magestadc o Imperador. que lhe 
não ponham impedimento atgnm; e Rrcommenda aos Comman
dantes c Ofliciaes das armadas, rs!Juadras, c mais embarc~ções 
dos. Reis, Príncipes, Hepublkas, Potentados, Arnir;os, c Alliados 
desta CorOa, lhe não embaracem a sua viagrm, antes para a fazer 
lhe ctec1u a ajuda, c favor, de que necessitar, na certeza de que 
com os 1\ccommenda!lo~ vetos seus Príncipes se terá o mesmo 
tratamento. Em f& do que lhe mando thr e~te TJassaporte, íJOr 
mim assi>:nado, e sellado com o Sello Grande das Anuas Im
pcriaes. Palacio do Rio de Janeiro, .•... dia do mer. de ... , .•..•. 
do anno do nascimento do .\'osso Senhor Jesus Christo, de mil 
oitoc~ntos ...... . 

Registrado a ns .... 110 Livro ... 
dos passaportes M navios de 
Cabotagem. Socrc!D.riadc Estado 
em ... do ........ de mil oito-
eentos 

l'or ordem de SUI'l Exccllcncia 

B. 
Visto, c averbado. Segue viagem para ... , levando 

por Jilestre a ...... Palacio do ..... em .... de ..... de 
mil oitocentos e ..... . 
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CARTA IMPERIAL-DE t~ DE DEZEUnno DE 1830. 

Concedo a Eliza Ronx a proprietlrulo C uso exclusivo por 10 
annos de uma m~china para a !oçilo do ouro, de qu~J é in
ventor, e lhe fez cessão Frederico Baucr. 

Dom Pedro, por Graça do Deus o Unanimo Acclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Brazil. Faço salJer aos que esta J'llinha Carta virem quo, 
attendendo ao que ::\Ie representou Eliza Roux, depois 
rle ter satisfeito ;w que dctermin;! a Carta de Lei de 28 
de Agosto tlo eorrentc anno: Hei por hem, Tendo ouvido 
o Procurador da Corúa, Sobrnmia e }l'azenda Nacional, 
Concerlcr a Eliza Roux, pelo tempo de iO annos, a pro
priedade c uso exclusivo de uma machina para a loção 
do cmro, da qual é inventor, c lhe fez cessão por es
criptura publica Frederico Bauer, firanrlo no gozo das 
garantias, c sujeita Its clausulas e condições expressadas 
na mesma Lei, c sendo obrigada dentro de dous annos, 
contados da tlata desta, a pór em pratica o referido in
vento, na conformidade da exposição c desenho que de~ 
positou no respectivo arc.hivo: E por firmeza de tudo o 
que dito é lhe mandei dar esta c~rta, por mim assigna
da, c sellada com o sello d<tS Minhas Armas. Dada 
no Palacio do Rio de Janeiro aos quatorze dias do 
mez de -Dezembro do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor JesusChristo de mil oitocentos c trinta, nono da 
Independcncia e do Imperio. 

Imperador com rubrica e guarda. 

José Antonio da Silva Maya. 

Carta pela qual Vo.>Sa Magestade Imperial !la por bem 
conceder a Eliza Roux, pelo tempo de 10 amws, a proprie
dade e lt$0 exclusi-vo de wna machina para loçi/o do oum, 
de que rf inventor e lhe tez cessão b'redcrico Ba1wr, como 
nella se declam. 

Para Vossa i\Iagestadc Imperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 
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DECRETO- DE 17 DE DEZE~mno DE 1830. 

Supprimc o lugar de IntenUcnt,; Ua Muinha da Provincia do 
Rio Jrandc do Sul. 

Tendo~se na Lei do orçamento 1bs despez~s para o 
anno linanceiro, que ha de corr,:r do primeiro de Julho 
de mil oitocentos trinla e um ao ultimo de Junho de 
mil oitocentos trinta c dous, supprimi1lo o ordenado e 
maioria de soldo do Intcntlcnte d;t :\l:lrinha tia }Jrovineia 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, c não tlevenilo por
tanto continuar a haver rtlli srmelh;tnte emprego: Hei 
por hem Dispensar dclle ao C:~pitão tie ~hr c Guerra 
Antonio Joaquim do Couto que o cxprda. 

O :1\larquez de Paranaguá, do ~leu Conselho de Estado, 
Ministro c Secretario de Est:.alo dos N cgocios da M:1rinha, 
o tenha assim entendido, c faça executar com os despa
chos neccssarios. Palacio do lho de Janeiro em dezasetc 
de Dezembro de mil oitoccutos c trinta, nono da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua lUagcstadc o Imperador. 

Marquez de Paranaguá. 

DECRETO- DE 20 DE DEZEUBRO DE !830. 

Dissolve os batalhões compostos de estrangeiros. 

Na conformidade da Carla de Lei 1le 2!i de Novembro 
do corrente anno, sobre a lixação das forças de tcrr01 : 
Hei por bem que sej1m dissolvidos os b·1ta!hõcs com
postos de rstrang-ciros: 2." de granadeiros; de fu
zileiros; 27 e 28 de caçadorc~ de primeira linha do 
Exercito. O Conselho Supremo Militnr o tenha assim 
entendido, e o faça executar com os de~pachos neces
sarios. Paço em vinte de Dezembro tfe mil oitocentos c 
trinta, nono da lndependcncia c do lmperio. 

Com rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Conde do Rio Pardo. 

~;/'l:fo;l"oo> 
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DECRETO- IH; 22 DE DEZEMBRO DE 1830. 

COncede doas loterias para as olJras da ~lahü do Santissirno 
S:.cramento desta Cidade. 

Attendcndo ao que ~ft· representaram o Provedor e 
?tles;;rios da Irmanrladc do Santíssimo da freguezia do 
Sacramento desta Cdrte, sobre o auxilio, de que necessi~ 
tam, para a continuação da ohra da sua Igreja, para a 
qual não foi bastante o producto das seis loterias que 
lhes foram concedidas por Der.:reto de seis de Fevereiro 
de mil oitocentos vinte c sete: Hei por bem Conceder
lhes a extracção de mais duas loterias, cada uma do 
capital de oitenta contos de réis, na fórma do plano, que 
com este haixa assitmado por Jose Antonio da Silva ?tlaya 
do l\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negociosdo Imperio; procedendo-se á cxtracção das ditas 
loterias na mesma conformidnde das antecedentes. 

O mesmo Ministro e Secretario Ue Estndo o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c dous dé Dezembro 
de mil oitocentos e trinta, nono da Indepondencia o do 
Jmperio. 

Com a rubrica de Sua :rtlagcstnLie o Imperador. 

Josd Antonio da Silva MayiJJ. 

Plano dedu- loterlal!l concedldal!l po.- Decl'eto 
de ~:2 de Dell!:embro de 1830 a Irmandade do 
Santlllllslmo da f"t•eguezla do 8acra1nento de111ta 
Côrte. 

:l Premio de ..•...........••...•... 
:l • • ........•...••........•... 
:l ........................ .. 
f I I,"'., , ,, .. , ., • ., • .,,, ., 

2 I 1 ;000$']()() 
6 ) 5006000 

f2 I I 2006000 
20 ) :1.006000 
60 • • 506000 

:1.559 I I 20/$000 
:1. Primeira branca ...•.............. 
:1. Ultima branca .................. . 

t .f:i6~ Prcmios. I PrcmJ·o, f•vor 
3. 335 Brancos. ' u u ' • • • • • ' ' 

5.000 Bilhetes a 166000 ......... . 

"'000~000 
7:0006000 
3,0006000 
2,0001000 
2'0006000 
s,ooooooo 
2:!i00~000 
2,0006000 
s,ooo;ooo 

3H801000 
MOhOOO 
M0$000 

9,600§000 

so,ooo,;ooo 



Os bilhetes desta loteri:1 serão de deznseis mil réis cada 
um; porem tambem se venderão bilhetes de oito mil 
réis, c com cllcs se robrarâ mctatlc do premio, que sahir 
ao numero, que rlle indit;:1r; dt'sr.ontanr!o-se como é 
r,ostume, doz~~ por cento a henelkio das obras da nova 
Igreja Matriz do S:1ntissimo Sacramento desta Côrtc, 

Pala cio 1lo Rio li c Janeiro em 22de Dezembro de 1830. 
-José Antonio da Silva Maya. 

DECRETO-DE 2~ DE DEZEMBRO DE !830. 

D& providencias para que nilo soflra o serviço publico durante a 
visita de Sua Magestade o Imperador á Província de Minas 
Geraes. 

Tendo determinado visitar a Provincia de l\linas 
Geraes, e cumprinrlo que não padeça com detrimento 
publico o expediente dos negocias durante a minha 
auscncia, Hei por bem que os l't[eus i\finistros e Secretar i os 
de Estado continuem no despacho ordinario das suas res
pectivas Secretarias, expedindo-o em_Meu Nome, como 
se presente estivesse, sendo supprida a falta de qualquer 
dclles pelo mais antig-o ou pelo mais graduado na con
currencia de igual antiguidade. E Hei, outrosim, por 
bem autorizai-os para tomarem, reunidos, na confor
midade das Leis existentes, quaesqucr medidas que se 
julgarem urgentes e proficuas a publira segurança e 
tranquillidade, que muito particularmente lhes recom
mendo. Os mesmos Ministros e Secreta rios de Estado 
o tenham assim entendido e executem. Pala cio do Rio 
de Janeiro em vinte e quatro de Dezembro de mil oito
centos e trinta, nono da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestnde o Imperador. 

José Antonio da Silva Maya. 

P.lil.tll li, 8 
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DECRETO-DE 2~ DF: DEZEMBRO DE 1830. 

Encarrega o Ministro da .Justiça do expediente do l'lfinísterio do 
Imperio durante a ausencia do respectivo Ministro que acom
panha Sua Mageslade D Imperador á Província de ~iinas

Geraes. 

Querendo Eu que o Minisrro c Secretario de Estado 
dos Nep:ocios do Impcrio, José Antonio da Silva 1\laya, 
~le acompanhe nn viagem que tenho resolvido fazer á 
Provineia de !\linas-Geracs: Hei por bem Encarregar 
o expe1\iente da mesma Rrpartiçã:o, interinamente, ao 
Visconde de Ale a n tara, Ministro c Sccretariode Estado dos 
Negocias da Justiç.1. P;J\acio do Hio 1lc Janeiro em vinte 
e lJUatrodeDczembro de mil oitocentos c trinta, nono 
da lndcpendencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua ::tlagcstadc o Imperador, 
José Antonio da Süm Maya. 

DECRETO-DE 2/j, DE DEZEMBRO DE 1830. 

Nomeia os membros da com missão que deve tomar contas á cai~a. 
de Londres. 

Hei por bem Nomear para membrosdacommissão que 
nesta Córtc deve tomar conta ã caixa de Londres, na con
formidade da Lei novissima de~ do corrente, que extin
p:uiu a dita caixa, a 11larianno Pinto Lobato, primeiro 
Escripturario do Thesouro Nacional; a Joaquim 'Teixeira 
de ~l:lcedo, Escripturario da Caixa de Amortização; e a 
Antonio José da Silva Junior, negociante desta praça. 

Antonio FrJncísco de Paula c Holl~nda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro 
Nacional, o tenha assim entendido, c iaça é:x:ecular com 
os despachos necessnrios, ministrando aos referidos 
commissarios para o desempenho desta commis~ão 

as instrucções indicadas no art. 2.0 da sobredita 
Lei. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro de 
Dezembro de mil oitoecntot~ e trinta, nono da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 



EXECUTIVO. 

CARTA IMPERIAL-DE 29 DE DEZEMBl\0 DE !830. 

Concede a José Paulo Figueirõa Nahuco a propriedade e uso 
por 20 annos de diversos trabalhos sobre a administraÇão 
publica, dtl que é autor. 

Dom Pedro por Graça de Deus e Unanime Accla
mação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brazil. Faço snbcr aos que esta Minha Carta 
virem que, attendenrlo ao que Me representou José 
Paulo Figuciróa Nabuco, do l\lcu Conselho, depois de ter 
satisfeito ao que determina a Carta de Lei de 28 de Agosto 
de 1830: Hei por bem, Tendo ouvido o Procurador da 
Corôa, Sohcrania e Fazenda Nacional, Conceder ao dito 
José Paulo Figuciróa Nahuco, por tempo de 20 annos, a 
propriedade c uso exclusivo da collecção chronologica 
c systematica da legislação da Fazenda c seu appcndice, 
de que é inventor, e igualmente de outra collecção 
respectiva aos demais ramos da publica administração, 
e do índice remissivo das mesmas collecçõcs, que pre
tende publicar, ficando no gozo das garantias, c sujeito 
ás clausulas c condições expressadas na mesma Lei. E por 
firmeza de tuJo o que dito é lhe mandei dar esta Clrta 
por Mim assignada, e scllada com o scllo das Minhas 
Armas. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte c nove 
dias do mez de Dezembro do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cl1risto de mil oitocentos e trinta 1 nono da 
Independencia e do Impcrio. 

Imperador com Rubrica c Guarda. 

José Antonio da Silva Maya. 

Carta pela qual Vossa .Magestade Imperial Ha por bem 
Conceder a José Paulo Figueirôa Nabv.co, do Seu Conselho, 
pelo tempo de 20 annos, a propriedade e uso exclusivo da 
collecçào chronologica e systematica da legislação dtJ Fa.
zenda e seu appendice, de que é inventor, e tambem de outra
igual collccção respectiva aos demais ramos da administra
ção publica, e do indicc remissivo das mesm-as co/lccções, que 
prctenls publicar • como nella se declara. 

Para Vossa Magestadc Imperial vêr. 

Luiz José Lopes, a fez. 

~ 
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CARTA IMPERIAL-DE 30 DE DEZE"BRO DE i830. 

Concede a Joaquim Marques de Oliveira e Souza a propriedade 
e uso exc!usi\'o, por to annos, de uma cadeira de rodas para 
conducção de aleijados, de que() inventor. 

Dom Pedro, Por Gr:~ça de Deus c Gnanime Acdamação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Brazil : :Faço saber aos que esta l\linha Carta virem 
que, Attendendo ao que me representou Joaquim ~[:u

ques de Oliveira c Souza, depois de ter satisfeito ao que 
determina a Carta de Lei de 28 de Agosto tle 1830: Hei 
por bem, Tendo ouvido o Procurador da CorOa, Soberania 
e Fazenda Nacional, Conceder ao dito Joaquim Marques 
de Oliveira c Souza, pelo tempo de W annos, aproprie
dade e uso exclusivo de uma cadeira de rorlns, de sua in
venção, para conducção de aleij;~dos, ficando no gozo das 
garantias, e sujeito ás cl~usulas e condições express~das 
na mesma Lei, e sendo obrigado dentro de dous annos, 
contados da data desta, a pór em pratica o referido in
vento, na conformidade d~ exposição e desenho que de
positou no respectivo archivo. E por firmeza de tudo o 
que dito é lhe mandei dar esta Carta, por ruim assigna
da, e sellada com o scllo das Minhas Armas. Dnda no 
Pal:~cio do Rio de Janeiro aos trinta dias do mez 
de Dezembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos o trinta, nono da Indepen
dencia c do Imperio. 

Imperador com rubrica c Guarda. 

Visconde de Alcantara. 

Carta pela qual Vossa Mages'tade Imperial lla por bem 
Conceder a Joaquim Marques de Olivrira e Sou;; a, pelo t&mpo 
de iO annos, a propriedade e uso exclusivo de uma cadeira 
de rodas, de que é inventor, para conducçào de afeijados, 
C011W acima se declara. 

Para Vossa Magestadelmperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 



ADDITAMENTO. 



FaUa com que Sua Magestade o Imperador 
abriu o. A.ssetnbléa Gero.l no dla. 3 de Maio 
de 1.830. 

AUGUSTOS, E DIGNlSSlMOS SENHORES REPRESENTANTES 

DA NAÇÃO. 

Cheio de prazer venho abrir a primeira sessão dO: se
gunda legislatura deste lmperio, c muito folgo, po
dendo annunciar ã Assembléa Geral Legislativa o meu 
consorcio com a Serenissima Princcza D. AMELIA Au
GUS1'.\ EUGENIA DE LEUCHTENBERG, actual Imperatriz, 
minha muito amada, c prezada mulher. 

Com a desejada vinda de minha Augush Esposa teve 
lugar o regresso da Joven Rainha de Portugal, c Al
garves, minha amada e querida filha, que (não aban
donando a sua causa) ora se acha debaixo da minha 
protccção, c tutela; e posto que eu, na qualidade de 
Pai, c de tutor, deva defender a causa da mesma So
berana, todavia serei fiel á minha palavra dada á As
~embléa de não comptomettcr a tranquillidade, e inte
resses do Braziol em consequencia de Negocias de Por
tugal. 

Ao vosso cuidado, c phylantropia rccommcndo os 
emigrados portuguczes, que, tendo precedido, e mesmo 
acompanhado a sua legitima Rainha, se acham nesta 
Córte carecidos de soccorros. 

Muito me Iisongêa poder communicar ã Assembléa 
Geral que continuam firmes as relações de amizade, c 
harmonia entre mim, c os mais Soberanos, c Estados 
de um c outro hcmisphcrio. 

Trat:ulos de commercio e navep:ação com EI-Rei dos 
Paizes Baixos, e com os Estados-Unidos hei ratilleado. 
Cópias authenticas destes a elos jã vos foram apresen
tadas pelo meu l'tlinistro da repartição competente no 
fim da ultima sessão da passada legislatura. 

Eu me congratulo comvosco pelo socego, que reina 
em todas as Províncias do lmperio. 



I ADJliTÁMEN1'0, 

O meu Mini~tro c Secrct<ll'io tlc Estado dos Negocias 
da Ju.~tiça, 11.1 fórma, que a Constituição mandá, vos 
far;i salH~r r1s motivo.~, que obrig-ar;J.m o t~oVI'rno a sus
pender temporariamente al(!umas tb~ garantiJs illlli· 
vidu,les na Prdvincia do Ceará. 

Vigilante e l)mpcnhado I'Hl manter a l1oa or,Jcm, é 
do meu mais rigoroso dEver lrm!Jrar-vos a nceessid;Jdc 
de reprimir, por llll'ios lc!-[aes, o alJIISO, qw; rçmtinúa 3 
fazrr-sc d:t liberdade da imprensa em todo o Impcrio. 
Srmelhantr abuso anwaça grJUd1·s males; á As>emblé:l 
cumpre evitai-os. 

Os negocias de Fazenda c Justiça, que por mim tantas 
''ezrs têm sido rcrommcndados, Ucvcm merecer-vos 
todo o zêlo, c ruidado, que. a n:1ção esp:~ra encontrar da 
partcdc seus reprc~cnt~ntes. O melhornml'nto destes 
dous tão importantes ramos da publica adminístrJÇ5o ê 
tle um interesse vital para a prospcril!ade do lm
perio. 

O Exercito, e Marinha não podem deixar de merecer 
tambem a vossa attenção ; aquf'lle carece de uma or
g-anização vigorosa, e reg'ular; esta requL'r al~umas re
formas imlispensaveis. A situação geographica do lm
perio aconselha, como prudente e necessaria, a conser
vação de forças, tanto df' mar, como de terra. 

O trafico de escravatura cessou, e o Governo está de
cidido a empregar todas as medida~, que a boa fé, e a 
humanidade reclamam para evitar sua continuação de
baixo de qualquer fórma, ou pretexto que seja; por
tanto julgo de indispensavel necessülade indicar-vos 
que é conveniente facilitar a entl!Hia de braços utei;;. 
Leis, que autorizem a distribuição de terras incultas, 
e que afiancem a execução dos ajustes feitos com os 
colonos, seriam de manifesta utilidacle, c de grande 
vantagem p~ra a nossa industria em geral. 

A educação da mocidade, que tem constantemente 
sido o objccto de minha Imperial solicitude, requer 
toda a vossa attenção. E' mister que os principias da 
Religião Catholica, Apostolica Romana, que professamos, 
c que os preceitos da moral christã sejam cuidadosa
mente ensinados, e praticados nas escolas elementares 
em todo o lmperio. 

Eu deixo á consideração dcst~ AssemLlé:~ as rccom
mendações, que acabo de fazer~lhc. Confio na sabedoria 
e patriotismo, que devem presidir aos trabalhos da pre
sente sessão, e que podem atttrahir sobre os legisla
dores as bençã.os de todo o Br~zil reconhecido. 



A!JJ)lfAMENTO. 

Auguslos e Dígnissimos Senhores Representantes da 
NaçãÓ. Conto tom a vossn cooperação. i\lostrai que sois 
Brazileiros, que só tem! os em vista o interesse geral do 
Brazi!, a r:onsolirlação rlo systcma Monarchico Constitu· 
cional RcprcscntJtivo, e o Esplendor rlo ·meu Imperial 
Throno. 

Está :1berta a sessão. 

h!PF.R.~oon CoNSTITUCIONAL, E DEFENSOR PERPETUO 

DO BRAZIL. 

ACTO DIPL01'11ATICO- DF. \!6 DE MAIO DE 1830. 

Declaração dos Commis;;arios do Brazíl c dus Provindas Unidas 
do Rio da Prata, sobre a Constituição Politiea da Província 
de Montevidéo. 

Os abaixo assignado.s, .Miguel Calmon du Pin e Al
meida, tio Consélho de &ua Magestade o Jmpc!'ador do 
Brazil, )finislro e Secretario de Estado dos Negocias 
E;trangeiros, e o General D. Thomaz Guitlo, Ministro 
c Secretario de E5tado nos Depart<~mcnl.os do Gevemo 
e Relações Exteriores do Governo de Buenos-Ayres, 
f:ommissaries nomeados pelos seus·respectívos Governos 
do Br<lZil h das Províncias Unidas do Rio da Prata, con
forme o art. 7. o da Convenção Preliminar de Paz, 
assignada entre os referidos Governos, aos 27 de Agosto 
de :1.828, nesta Côrte do Rio de Janeiro, e ratificada 
no dia 30do mesmo mez por Sua Magestade Imperial, 
e no dia 29 de Setembro do mesmo ánno pelo Governo 
da União do Rio da Prata: e devidamente autorizados 
pelos seus Plenos Poderes, que foram achados em boa 
e devida fórma, para examinarem se a Con:nituição 
Po\itica da Providcia de Montevidéo, formadil pelos 
Representantes della, em virtude da mençionada Con~ 
venção. contém algum artigo ou artigos, que se oppo
nlum á s'egurança dos seus respectivos Estados : tendo 
procedido ao determinado exame com toda a madureza 
c circumspecção, declaram do modo o mais explicito e 
~olemne, e de commum c mutuo acc6rdo, que na CoDs
tiluiçJo formada para a dita Província de .Montevidéo, 
qu.,e tem por titulo-Constituição da Republica Orient~l 
do Uruguay-sanccionada no dia lO <ic Setembro de 1829 

PARTE H. 9 



pela Assembléa Geral Legislativa e Constituinte da 
mesma Republica, firmada pelo Presidente da referida 
Assembléa, e Deput:~rlo por Montevicléo, Sih•estre 
Blanco, e por mais 28 Deputados: a saber, 7 por Mon
tevidéo, 2_pelo Serro Largo; 4 pO!' S. Doming-os So
riano; 3 por S. José; 2 pela Colonia; !j, por Maldonado; 
2 por Paysandú; 2 por Canelones; i por Dorazno; e f 
por Sandú: e pelo3 Secretarias ~li,guel A. Berro, Ma
noel J. Errazquin; e finalmente, t:Jll]ual foi apresentada 
aos seus respectivos Governos, impressa c se!l:Jda pelos 
Encarregados de Negocias da mesma Republicana COrte 
do Brazil, e na Cidade de Buenos-Ayrcs, nãO existe artigo 
ou artigos alguns, que se oppanham â segurança do 
Imperio do Brazil, c da Republica das Provindas U ui das 
do Hio da Prata; e flUü, por consequencia, póde ser 
immediatameute juraúa, e devidamente executada pela 
fórma adaptada e prescripta na mesma Constituição 
em toda a Republlca Orirnla! do Uruguay. Em fê do que 
os Commissarios abaixo assignados, nomeados pelos 
Governos dfl Braz i! e Províncias Unidas do Hio da Prata, 
em virtude de seus Plenos Poderes, assignaram com os 
seus punhos esta Declaração, c lhe fizet·am pó r o scllo 
de suas armas. 

Feita na Cidade tio Rio de Janeiro aos vinte e seis do 
mez.de !!Iaio do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos c trinta. 

Miguel Calmon dtt Pi"l e Almeida. 

Thoma:; Guirfo. 

Falia com que Sua Mage~tadc o Imperador 
encerrou a seSI!Iiio ordlnarla da Assembléa 
Geral Leglslo<tiva. no dia 3 de. Setembro 
de I83:0. -

AuGUSTos E DtGNlssmos SE:>iHon~;s RErRE~ENTA:">Tits 
DA NAÇÃO. 

Muito sinto dever significar ã Assembléa Geral quanto 
~le foi desagradavcl que chegasse o tempo marcado 
para o encerramento desta sessão sem que tivessem sido 



AlJDITA~IENTO. 7 

expeli idos alguns actos, que a Constituição tio Impcrio 
exige, que Eu havia recommendado, c que a Nação toda 
esperava do patriotismo dos seus H.epresentantes. 

Cumprindo-me porém, como o primeiro, e mais 
interessado pela p!'osperitlade do llrazil, occorrer com 
prompto c Je::ralremetlio aos males da patria, c reco
nhec('wJo a uqwnci<l, c indispi'USaiJilidadc de algumas 
mcrlid:1s leg-islativas rrue ficaram pendentes, c lle outras, 
que as cri tiras circumstancias, em que está o Brazil, re
clamam : Tenho resolvido r.:onvocar extraortl.inaria
mentc a Assemblea Geral ; a fun de que trate daquelles 
objectos, que na Falia do Throno Eu houver por bem 
indicar-lhe. 

Está fechada a sessão. 

hiPERADon Co:-;srnucJONAL E D~:n;Nson PERPEtuo 
DO Bn.\ZIL. 

Fnlla co01 que Sua Mn[~;earode o ID1perndor 
&briu a -são extraordinarla da A.I!IIIOD1blêa 
Geral Leglslativ"n, no dln 8 de Setembro de 
1830-

ÁUGUSTO~ E DIG~ISSIMOS SENHORES REPRESE:-<TANTES 

DA NAÇÃO. 

Convoque, extraordinariamente a Assembléa Geral 
para t•ccommcndar ao seu zelo e sabedoria aqucllas 
medidas, que julgo mais urgentes, c indispensaveis na 
C!'ise actual, afim de remover os grandes males, que 
pesam sobre Meus fieis subditos, c promo\'er a felicida
de geral do lmperio. As medidas, que entendo dever 
indicar á Assemblüa Geral, são : 

A conclusão das Leis que devem. segundo determina 
a Constituição, lixar as forças, tanto de tena, como de 
mar, ordinarias e extraordinarias. 

A conclusão da Lei do Orçamento. 
Um prompto e ellicaz remedio para melhorar, quanto 

antes, a circulação do papel moeda, e da moeda de cobre. 
A organização de um Banco Nacional. 



8 _ .. JJUITA.\1~:-i'I'O. 

A discussão das propostas, que na scssãv ordinaria 
destcanno, Fui Servido mandar apresentar [I As~em

b!l·a, c daquel\as, que pos~am ser l'eitas pelo Go\·erno. 
A discussão do CoLligo pen;"t], e do processo cnrnínal. 
Uma Lei, que J'cgulc a justa arrccatlaçilo dos dízimos. 
l<'inalmenle espero ver· tomadas n.t consi1leração, que 

merecem, as representações c pt·opos!a~ mais intei'CS· 
santos dos Comelhos Gerars das Províncias. 

Taes são, August1s c Dignis~imos Senhores nepre· 
scntantes da Naç5o, os assumptos, que Me pareceram 
mais importante~, c que deverão atrahir a vossa attcu
ção, e merecer o vosso zelo na presente ~e-:~;to rxlr:wr
dinaria. A necessidade das medidas, que Acabo de inJ.i
car-vos, é manifesta, a sua utilidadn ü obvia, e as criti
cas circumstanciasas exigem imme(li;Jta, c imperiosa
r.lentc. 

Estã aberta a sessão. 

hiPFR\DOR CONSTI"fl'CIO:>.\L E 0U'E'>SOR PERP!êTUO 

DO BII.\ZIL. 

Fnlln com. que Suo. Mage•tnde o Imperador en• 
cerr•ou a •essão extrnordiuarln da A•Memblt>.;o 
Geral Legislativo. no dia 30 de Novern.bro de 
.1~30. 

Al'GUST05 E DIG:\ISSDIOS SENHORflS L\F.PRE~E~TA:'\TRS 

DA NAÇÃO. 

Eu Venho fechar esta sessão extraordinarin, Lou
vando cada uma das Camaras em separado pela !lei exe
cução do art. 61 da Constituição do Imperio, e a As
scmbléa Geral pelo complemento de grande parte de 
seus trabalhos. 

O Codigo Ct·iminal, a Lei do Orçamento, a Lei da fi
xaç[o das forças de terra, e a da lixação das forças de 
mar, são provas sobejas e não equivocas do interesse, 
11ue a Asscmbka Geral toma pela brio~a nação. que re
presenta. 
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Muito Sinto comtudo que no tempo da sessão ordi
naria, que durante o da extraordinaria, e o da proroga
r'io, não,pudc,:;se ter tido lugilr o decretar-se o melhora
mento do meio circulante, que tantos mnlcs causa ao 
Brazil em g-eral, e a esta Província ern particular; mas 
trabalhos interessantes, e que requeriam grande atten
ção, e tempo, impediram r.ertamente que a Assemlllh 
Geral pudesse dispensar mais este benefieio. 

Augustos c Dignissimos Senhores RPpresentantes da 
Nação, Eu conto que a Assemb\éa Geral se ocenpar;i na 
futura sessão ot•dinaria de tão importante, urg-ente, e 
vital negocio, do qual depende o bem estar de àleus fieis 
sqbditos, a consolidaçJo da Systcm.t ?tlonarchico Cons
titucional, e a gloria da Assembléa Gera!. 

Está fechada a sessão. 

i.l!P.Ii:R.\DOR CO:'iSTITUCIONU E IJEl"ENSOR PERPETUO 

no Bn.UIL 
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