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~ MOMENTO em que aduou O jomaJi,ta do Corrd' ~ra-
:~~' sz/z"euse era de reacção clerical e de decadencia política ; 

a sociedade portuguêsa sua contemporanea compunha-se d'uma 
resumida minoria de intellectuaes, orientados conforme a filoso
fia francêsa do seculo 18, e da grande massa inculta e beata, que 
representa o peso morto, quando se apura o valor d'uma raça. · 

A litt@ratura offerece nas creações do' tempo a imit<,.ção dos 
modelos classicos nos escriptores mais eriuilibrados, mas quasi 
sempre o falso setttimentalismo e o falso gosto, ao qual corres
ponde a eufase das rimas e o guindado do discurso, quando se 
não desvirtua na pornografia. 

Floresce o poema heroe-comico, acirra-se a satir'1 pessoal e 
os motivos encomiasticos proliféram na maior parte dos verseja
dores . 

. Os emigrados resentiam-se das influencias do mÇ.io social 
originaria; P.tn Pariz, Felinto Elísio imitava os modelos italia
nos e francêses, outros nacionalisavam os latinos ou escreviam 
compendios didacticos; mas nada se creava, porque a sinceri
dade era escassa. 

Bocage padeceu por causa da sua superioridc.de ; a sua 
·bella ode : A Voz da Razão resôa solitaria no silencio da<; consci
encias do tempo. 

A sociedade soffria do desequilíbrio das instituições sacudi
das vigorosamente pelo absolutismo pombalino, combalidas pela 
nova ordem de _coisas que a revolução francêsa creara e que se 
imponha em todo o mundo, apezar da censura e da policia. 

A inquisição, convertida pelo absolutismo em instrumento 
da política entrara em decadencia. «As ordens religiosas des· 
mandavam-se em aggressões e descompusturas. » 
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Na cÔrte, a nobrêsa conspirava com b. Carlota contra ó 
marido e as scenas domesticas do cazal de D. João 6? tornavam 
impossível o prestigio da corôa. 

. . ·A nobrêsa, abatida pelo ministro ele D. José I, tinha no 
reinado de D. Maria retomado as posições perdidas, mas sem o 
lustre ·que d' antes possuira. 

O marquez de Penalva, com apreciaveiS. razões, ponderava 
em carta aberta ao principe regente os perigos que corriam o 
·mesmo príncipe e o reinado da elevação aos altos postos elo 
. governo de pessoas estranhas á nobrêsa ; mas esta perdera os 
antigos elementos eugenicos, a burguesia assediara as func
ções principaes; e o príncipe por índole cercava-se · de gente 
inferior. 

Portugal havia muito tempo. não tolerava. dentro d' e lle ho
meps de valor; reconhecem-11'0 e affirmam os mais insuspeitos e 
autorisados escriptores d'esse paiz. (1) 

A nobrêsa de segunda ordem ou lettrada era composta ele 
desembargadores, que D. Domingo<; de Souza Co;.itinho consi
derava st!rem com os inquisidores e padres causa elos males ele 
Portugal. Se contou alguns ho:n ens de merecimento real, era 
pela maior parte formada de inclividuos de idéas acanhadas, ca
rolas, beneficiados com sinec~ras rendosas. Entre os desembar
gadores avultava Diogo de Pina e Manique, magistrado v10-
lento «a expressão viva do despotismo». 

O numero de dese.mbargadores era, demais, excessivo ; nos 
quadros ordinarios era de ·60 juizes a relação de Lisbôa e de 45 

(1)' J oaquim de Vasconcellos-Cartas C1triosas escript.zs de Ronza e 
de Viemia peto Abbade AidrJnio da Costa: "º seculo 18 offerece alguns 
caracteres desta tempera: em Portugal são raros. Não faltaram portu
gu~.;es que déssem gloria ás sciencias, ás lettras, ás artes nesse seculu, 
mas para poderem respirar e triumphar tiveram de s'l.hir d:t patria,n 



a <lo Porto, afóra os outros tribu11acs ; e segundo Mou-siuho, 
(Relat. 16 de Maio de 1832) a relação do Porto chegoua ter 
3'JO desembargacl,.ores. 

Era uma plethora de justiça togada e sem funcções. 
Alem das livrnrias elos particulares, algumas notaveis, (;2) 

havia algum negocio de livros em Lisboa. Era, porem, defes'o 
introduzir livros francêses e a censura foi n;este 'ponto inexoraveL 
Conta Liberato, que o livreiro R ey vio-se em apuros por causa 
de um volum e das R uinas de Voluey , que fo rnecera á livraria de 
8. Vicente, cuj o prior por isso 'O denunciou á p'olicia . 

Os jornalistas e poetas, que mais sobresahiam ·eram os to
sados por Macêdo no seu poema Os B 1trros; achiucalhav·am-s.e 
pelas tabernas e botequim gastando na maledicencia ·o precioso 
tempo. . 'Í .1 

- Era essa a vida portuguêsa , quando a política externa ia .le
vando Portugal á contingencia elos subterfugios, qti'e alguns' es
criptores de moralidade pouco exigente admiram ou fingem ad
mirar como a victoria da rapoza coutra a ag uia . 

Economicamente , a nação a.chava-se arruinada, ·as re
petidas sangrias co m que com prava a paz á França e em seguida 
á Inglaterra , tinham-na depauperado , couforme a declaração do 
regente. (3) 

Por occasião das negociações diplomaticas com ·a FranÇa, ·a 
opinião sem governo dividiu-se em partidos , o inglês , repi-eset;i. 
tado pelos ministros D. Rodrigo ele Souza Coutinho e D. J dã_o 
de Almeida, e o fran cês, pelos seus corripanheir0s de min!s'terio, 
visconde de Balsemão, conde el e Villa Verde e outras influencias 
do reino. · 

(2) Vid e-Vilhena Barboza - Nesen!ia H istorica e A rcheo,Log_ica ae 
PortuJ;al. 

(3) Decreto de 26 de Nov. de 1807 , datado do Palacio ·da Ajuda e 
Alvará de 7 de J 1m ho de 1809, · · " ·, 
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D'ahi a pouco tempo, no temor da invasão, o rei e a sua 
côrte abandonariam o povo ao inglês, para que este o defendesse 
das armas francesas, e transportariam nos navios portuguêses, 

'tantas vezes gloriosos no oceano, a humilhação d'uma fugida 
ás pressas . 

O Correio Brasilieuse, começando a publicar-se em 1 de 
Junho de 1808, em Londres, veio a pello para orientar pela cri
tica imparcial e pela divulgaçl!o das noticias mundiaes a socie 
dade portuguêsa, profundamente vexada e commovida. 

Durante o largo período de vida deste jornal grandes acon
tecimentos se deram na Europa e na America, que foram escla
recidos e commentados com criteri:l e elevado pairiotismo. 

Em todo esse tempo teve sensível destaque o redactor do 
Correio Br.açi/iense. Elle soube guardar a mesma attitude de 
combate, quando tantas reputações de homens publicos nau
fragaram. 

Basta repassar os olhos sobre a producção litteraria do rei
nado <le D . João 6? para se apurar as virtttdes civicas dos escrip· 
tores desse período. 

Quando D . João, proclamado rei, começ.ou a governar em 
seu proprio nome, a face do mundo político se havia modificado. · 
O grande Napoleão cuja figura epica fazia tremer, mesmo de 
longe, os pequenos estadistas de Portugal, desapparecera na 
fonnidavel derrota de Waterloo. 

Os poetas daquelles tempos magros, que foram a edade de 
ferro da litteratura luza, na velha frase consagrada, celebravam 
em odes f:.

0 cantos é.picos aquelle fraco rei lusitano e a queda na
poleonica, quando não bajulavam na rima ao Marechal do exer
cito português, duque de Wellington ou a Prutecção Inglêsa. 
Era toda uma gente sem nome. Como que num eclipse de cons
ciencias, desapparecera toda a noção de pudor dos povos; pois 
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que em 13 de julho de 1815 no Theafro Feydeau de Paris, 
Wellington entrando na sala de espectaculos, foi saudado pelo 
povo de Paris, com m; gritos de Viva Wellington ! Vivam os In
glêses ! Viva o vencedor de Waterloo ! ( 4) 

* * * 
Os francêses nunca apreciaram bastantemente a Bayle, cuja 

falta qe estylo nunca lhe perdoaram, como hoje o Sr. Roustan, 
da Revue Critique et litteraire não soffre essa feição de Gobi· 
neau ; tanto o fetchismo da forma absorve a intelligencia 
francêsa. · 

H. J. da Costa não escrevia como um classico, nem como 
um artista ; mú. como um argumentador que era, o seu modo 
era demonstrativo; tinha particular inclinação para o sillogismo ; 
amava as idéas; preoccupavam-no factos. Era, n'uma palavra,· 
um pensador. A sua obra O Correio Brasiliense representa um 
esforç~ continuo da vontade. Advinham-se-lhe através do período 
o ce'rebro activo e a rapida circulação sanguínea. Tinha nascido 
para a lucta, e luctou, cerca de vinte annos, a boa lucta li-
beral. · 

Ficou da sua fisionomia espiritual, pintada por H. Harlow, 
uma gravura de H. R. Cook, que anda junto a Narrativa : é 
uma figura viva e elegante. 

Ha cem idéas no~ seus escriptos sufficientes para faze
rem d'elle um pensador e um publicista de notavel descortino 
político. 

Titulo que ninguem lhe poderá contestar é o de íntroductor 
da imprensa no Br_azil e de autor da primeira revista portuguêsa 
no estrangeiro. · 

(4) Henri d'Almeras, La Vie Parisie1111e sous la Restauration. 
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O juízo de-Varnhagen sobre Hippolito ainda não soffreu 
contestação séria". Nas paginas adiante teremos de nos referir a 
elle e ao que escreveram contra o eminente publicista os seus 
contrarios, depois que desappareceu da face da terra a geração 
que o vio nascer, o que tornava mais dif:ficil a contradicta. 

Era nosso intuito, por occasião do centenario da imprensa 
no Brasil, publicarmos uma bibliografia dos . annos de 1808 a 
1822, na qual nos teríamos de occupar do Correio Brasiliense e 
de seu redactor. Motivos péssoaes fizeram-nos addiar esse propo
sito, e com os apontamentos do estudo feito, pozemo-nos a es
quadrinhar nos archivos o que nos permittisse pôr em relevo a 
figura moral do nosso patrício, que permanecia indecisa, apaga
da, como se fosse um personagem subalterno ; e tal acontece 
nas restaurações de télas antigas e preciosas, brochadas pelo ver-. 
niz ou por addições de tintas intrusas, a.creditamos vêr, agora, 
melhor, mais luminosa e verdadeira a· figura viva e insinuante 
do pensador, cuja biografia esboçamos, na. esperança de ainda 
virmos a fazer obra mais perfeita .. 

Com paciencia e constancia é qu.e se elucidam. os casos obs
curos da historia, obra que nunca deve se considerar definitiva, 
sendo um dos seus necessarios. factores o tempo. 



H. J . da Costa Pereira(c0mo o publicista assignava) nas
ceu na Colonia do Sacrnmento, a 13 de agosto de 1774, quando 
seu pai Felix da Costa Furtado de Mendonça ali estava em ser
viço militar, occupando o posto de alferes de ordenanças . A 
sua mãi foi D. Anna Josefa Pereira . 

Foi-lhe conferido brazão de armas da caza dos Costas e 
Pereira, a 19 de fevereiro ele 1791. 

Hippolito casou-se na Inglaterra com uma senhora dessa 
nação, cujos antecedt>ntes ignoramos . 'reve do seu casal um 
filho, José 'rito da Costa, que parece chego u a assentar praça, 
devendo ter entrado para a marinha nacional. 

H. J. da Costa Pereira bacharelou-se em direito e filosofia 
em Coimbra. 

Não sabemos como ell e se approximou do ministro D.' 
Rodrigo de Souza Coutinho, depois Conde de Linhares ; 
este servia na diplomacia, tendo deixado o cargo de minis tro 
plenipotenciario em 'rurim , para occupar o lugar de ministro 
da Marinha no Reino, vago pelo fa ll ecimento de Martinho de 
Mello e Castro, em 1796, em setembro. Em 1798 foi H J. da 
Co<:ita Pereira encarregado ele negocios para os Estados Uni-· 
dos e em 1801, no mesmo ministerio nu meado deputado iit tera
rio da Junta da Impressão Régia. 

Não foi o unico brazileiro que achou animação e apoio jun
to do preclaro estadú;ta; tambem Fr. José Mariano da Concei
ção Velloso, pelo mesmo tempo, mereceu da sua esclarecida 
estima o ser despachado director da Imprensa Régia, a qual 
encorporada com a do Arco do Cégo, estabeleceu-se em 1791. 

Da importante missão aos Estados Unidos da America, 
desempenha.da. pelo foturo jornalista liberal, possue o Archiv_o 
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Publico Nacional alguns documentos : são estes um ofiicio por 
copia de D. Rodrigo de Souza Coutinho , datado ele Queluz, a 
21 de setembro de 1798, dirigido ao ministro de Portugal em 
Philadelphia, Cipriano Ribeiro Freire, participando a nomea· 
ção de Hippolito para encarregado de negocios, com reservada 
commissão nos Efitados Unidos da America e no :Mexico, con
forme as instrucções fornecidas ao com 1J1issionado . De como 
desempenhou-se d' essa cornmi~são esC!arece o relatorio que ao 
mesmo ministro (Souza Coutinho) apresentou, datado de Lisboa, 
a 24 de janeiro de 1801. Tendo partido de Lisbôa a 16 de outu
bro de 1778 e chegado a Philade lphia aos 13 de dezembro desse 
anno, foi de cerca de dois annos a sua perrnanencia nos Esta
dos Unidos. Esta demora na grande republica, já entã,o maravi
lhosa construcção do liberalismo, não foi sem consequeucias 
notaveis para a orientação politica de Hippolito ; corno aconte
ceu ao Generil Miranda, de Venezuela, outro pioneiro da 
emancipação. politica do seu paiz, o sueco liberal penetrou-lhe 
até a medulla e havia tal acontecimento de n\udar-lhe a dire
ctriz da vida e influir nella poderosamente. 

Fundaria mais tarde em Londres uma loja maçonica, a 
Loja ~Lusitania», filiada ao Grande Oriente de Londres, para a 
qual redigiu regulamentos e desempenharia importante missão 
que adiante havemos de mencionar. 

Reunia Souza Coutinho, então ministro da marinha (foi 
depois da fazenda), por necessidade de cultura, feita na Itali~. 
e na Inglaterra, na sna vida de dip lomata, os homens de mere
cimento, como o gravador Domingos de Sequeira, que foi 1lis
cipulo ins'igne de Pompeo Battoni, o cav. Napion, Rase, o 
prior dos Anjos e alguns poucos, entre os quaes na ~ nralmente 

' o nosso biografado; pois que não fui a commissão aos Estados 
Unidos o unico favor que delle merece u. 

Em 1801, depois desta commissão, foi nomeado deputado 
litterario da Junta da Imp rnssão Régia com Frei Co uceição 
Vello!'o e os professores Custodio José ele . Oliveira e .J oaquim 
José da Costa Sá. No anno seguinte, como fosse á Inglaterra, 

·o ministro deu-lhe incumbeneias ue caracter official. 
Na Inglaterra, a :Maçonaria o absorve u inteiramente e a 

tal ponto que não passou isso desapercebido á policia do in
tendente em Lisboa. 

Effectivamente, Hyppolito levára para Londres pran
chas de representante em missão especial. Conforme Pres
tou (Grand L odge Mz'iwtes, 1812), (1) as lojas vortuguezas so-

(1) «The History of Freemasonryo by Rotiert Free]{e Gon!d, 1896 -
Phil;1,<lel p hia,. 



li citaraTP apoio- e autorisaçã.o para praticarem os ritos da_ 
Ordem, sob a protecção inglêsa e <lebaixo desta bandeira. 
Das determinações favoraveis redigiram um tratado que foi 
subEcripto por H. J. da Costa e por Base ltine1 thesoureiro da 
Grande Loja, e approvado pelo Grão Mestre. 

Assim, era por in terme<lio da lVLl çonaria que o liberalismo 
inglez, como as idéas da revolução francêsa, a :filosophia e as 
novas noções economicas se introduziam em Portugal, cu1'ée de 
religiosos turbulentos f: de fidalgos· medrosos de Napoleão e po
liciados por Diogo de Pina e Maniqne. 
- Tornando a Portugal nesse mes mo anno de 1802, em julho, 
havia tres ou quatro dias de desembarcado, foi preso e reco- . 
lhido ao Limoeiro, in comrnunicavel, e seis mezes depois, trans 
ferido para o Juízo da Inquisição, em cujos carceres viveu anno 
e meio, supportando a lentidão feroz desse processo de llyenas 
humanas que passou a ser proverbial. O juízo da inconfi
dencia, embora mutilado na sua fereza pela reforma pombalina, 
~nbsistia mal disfarçado, com a velha miseria , carceres a den
tro, na Praça do Rocio. 

Eis como narra Hippoli to o seu caso : 

«Havia tres on quatro dias, qne eu tinha desembarcado em 
Lisbôa, e era isto pelos fins de Julho elo anuo de 1808, quando 
entrou em minha. casa um corregedor do crime, e dizendo-me 
quem era, me disse tambem que tinha ordem para me a.pprehen- _ 
der os mens papeis, e metter-me em segredo, com rigoro3a in
cornmnnicação. Eu conhecia esse homem pelo nome, mas não 
pela pessoa; e cheguei a duvidar se ell e era o que me dizia; 
não só por seu modo e maneiras, senão porque _estava sem vara, 
ou outra insignia, que :fhesse respeitar o aeu cargo. E não 
obstante conhecer eu , que esta circumstancia era um erro, que 
elle Ministro commettia, que me izentava de crime fosse qual 
fosse o desrespeito, com qne o tratasse : visto que não trazendo 
a insignia de seu cargo, o podia reputar como um simples par
ticular,que se atrevia a ínsnltaro sagrado asylo da minha casa; 
comtudo foi mui differente o meu modo de proceder, porque lhe 
pedi cortezmente, que se sentasse , e me deixasse ver a. ordem 
que dizia ter, ou ao menos que me disse&se de quem ella era. 
Mostrou-me então um bilhete do Intenàente Geral da Policia, 
-que de boa vontade aqui copiára, se de memoria o pudesse fazer 
pelas mesmas palavras e ortographia . Este bilhete ordenava a 
minha prisão, apre.hensão dos meus papeis, e que se procurasse 
achar-rne algurna insignia maçonica ; e dava por motivo deste 
procedimento haver eu ido a Inglaterra sem passaporte.» 
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óbjectou-lhe Hippolito que Re achava empregado no Real 

serviço, como Director Litterario na .T unta da Impressão Ré
gia, que previamente solicitara licença de S. A. R. e que 
essa Jícença lhe fôra concedida por um Aviso da Secretaria de. 
Estado da Repartição competente ; que além d'isso, tinha o 
passaporte em forma, expedido pela Secretaria de Estado doR 
Negocios Estrangeiros. Isso era, porém, um pretexto para 
iniqua perseguição. Hippolito allude· veladamente a a·lguem, 
.como responsavel por esta. Como o corregedor, ao proceder á 
busca a limitasse a certos documentos, pediu-lhe que se dignasse 
a juntar tambem outros papeis aos appensos, como o Aviso de 
.licença, passaportes, cartas de Officio, etc., emfim, cousas 
que o poderiam justificar; o corregedor, porém, o não quiz 
attender, declarando, que a elle corregedor cabia arrecadar, 
conforme o seu criterio proprio, o que lhe parecesse util para o 
procedimento da culpa. Negou-se, pois, a juntar aos autos a 
licença e o passaporte. Era manifesto o seu intuito : quando 
Bippolito fôra, entre outras cousas, accusado de ter ido a Irigla
tei'ra sem passaporte. 

Ponderou·lhe este ainda, que a juntada ao appenso de um 
caderno de copias de sua correspondencia deveria ser feita 
com o proprio caderno ou na ordem nelle observada, porque o 
se'r1tido não fosse truncado da mesma correspondencia. Ainda 
isso lhe foi negado. Como para evidenciar o proposito qirn tra
.zia o ministro de encontrar algo que podesse servir para a con
demnação de Hippolito, instaurou elle devassa para ouvir de 
testemunhas o que soubessem do detento. 

Por fim, porque nada colhessem de grave ou conducente no 
·propo~ito que trouxera o corregedor, · deixaram a presa amol
lentar-se no longo soffrimento physico e moral da enxovia de 
segredo. O Regedor, quando vinha á visita, não se dignava de 
interrogar o infortnnado. Decorreram seis mezes, voltou o cor
regedor outras vezes a inquirir e versou a inquirição sobre a 
filiação maçonica de Hippolito e factos que se prendiam á sua. 
qualidade de maçon. A policia arrogava-se ao conhecimento do 
que considerava um delicto , ainda que nenhuma lei assim o au
torisasse, pois que a justiça civil nada tinha que vêr com os 
editaes do Santo Officio, ma teria puramente ecclesiastica. 

Uma noite o carcereiro entrou no segredo em que estava o 
prisioneiro, acompanhado de quatro ou seis homens mal encara
dos e disse-lhe que aqnelles homens o vinham buscar; pergun
tando elle para onde, responderam-lhe que não sabiam. 

Eis como Hippolito descreve a silenciosa viagem, cercada 
de mysterio: · 



«Com éffeito subi á uma sége, que tinham preparado, onde 
achei um taciturno companheiro, e cercado por alguns beleguins 
do Santo Ofticio que marchavam ele pé, fui levaLlo á rua de S. Jo
seph, ou portas de S. Antão; ali para que não pudesse presu
mü"o meu rl.estino quem visse pa:ssar a sége, entramos num 
becco, que ficava á esquerda, aonde me fizeram apear, e a pé 
continuei o caminho pelo becco adiante, vindo ter outra vez ao 
Rocio por outra sahida, que tem o mesmo becco, e conduzido á 
porta dos carceres da Inquisição, onde me fizeram o assento ou 
termo da pri~ão .. . . O carcereiro, que ali, por maior autori
dade, tem o nome de Alcaide dos carceres, fez-me uma admoe!l
tação, em que me recomrnendava portar-me com muita serie
dade, naq uel 1 a respeita vel casa ; q ne não fizesse bnl ha no meu 
<?.arcere, nem fallasse alto, para nã.o ser sentido dos outros pre
sos, que estivessem em carceres vizinhos ao meu, e outras ad
vertencias deste genero; couduzio-me depois a um carcere, que 
era um pequeno quarto de doze péil por oito, com urna porta 
para o corredor, e nesta porta duas grades de ferro dü:tantes 
urna da outra a grossura da parede, que é de quatro palmoH 
e por fóra destas grades ha outra porta de taboa; no cimo 
desta porta de taboa fica uma bandeira ou fresta, por onde 
entra no carcere a claridade reflexa, que lhe póde vir da luz 
do corredor, a qual o corredor de fóra recebe das janellas, que 
tem para os xaguens. Neste pequeno quarto havia um estrado 
de taboa com um enxergão que me servia de cama, uma bilha 
com agua e um vaso para as necessidades da natureza, que se 
despejava de oito em oito dias, ernqnanto eu ia á missa. Este 
earcere é de abobada por cima e por baixo ; e o pavimento de 
tijolo, e como as paredes são de pedra, e muitn grossas, é o 
aposento, no inverno, sobre muito frio, hurnido, que as paredes 
e grades via muitas vezes cobertas de agua, como de grosso 
orvalho : a minha roupa, durante o inverno 1 estava completa
mente molhada. Tal foi o meu aposento pelo espaço de mais 
de dous annos e meio.» 

Aos 28 annos de edade, com o temperamento sanguíneo 
nervoso, vigiado, numa cellnla humída, á ração, privado dos 
cuidados de asseio, martirisado fisica e moralmente, deba
tia-se o futuro publicista liberal, como um pequeno leopardo 
em jaula suffocante. A's vezes pareceu-lhe que se esqueciam 
delle e que as inquirições eram feitas para amollecer-lhe a 
restante energia. 

Este processo lento do Santo Officio, que ficou tradicional; 
actnava como emoliente nos caracteres mais bem temperados. 
No temperamento de Hippolito semelhante reagente uma vir~ 
tude teve, de tornai-o mais eontinente e refiectido. 
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O que o mortificava 1naif; era a cont.in"gencfa de tr~zer a 
roupa suja«ltli'ante dous mezes, e clepois) pelo resto do tempo,· 
vestia urna carnirn, em quanto lavava a outra qu~ tirava do corpo. 

A3 inquirições eram capciosas, estupidas e fatigantes. 
Em certo ponto desse soffrimento, começou a pensar seria

mente no evadir-se do carcere. Havia tres annos que se achava 
preso. A suá cansa fôra posta em mesa parajulgamento, mas 
vencendo-se por maioria qne se não llrn podiam applicar senão 
as penas de exercícios espirituaes, voltou de novo a catu:a ao 
silencio. 

Ao inquisidor Antonio Velho da Costa expoz o seu estado 
de saudB profundamente alterada e o pensamento que tiF1ha de 
requerer ao Soberano. 

« Que era de todo escusado esse procedimento, retorqui u
lhe d inquisidor, porque o Soberano bem conhecia a rectidão 
do tribunal e só os presos eram cu lpados da demora de seus 
processos.» 

Fugir, foi o pensamento continuo de Hippolito, desde esse 
dia- Procurava fazel-o do moclo mais natural e «sem violen
cia ás 0ousas ou pessoas». 

Corno isso realizou elle? Silencia a Ncirraliva. 

O processo inquisitorial é minuciosamente descripto por 
Henrique Carlos Lea na sua Histol"ia da Inqi•i .9ição na Edade 
Média. Com a Inquisição desappareceram as garantias de pro
cesso das cortes episcopaes, o qual era baseado nos princípios 
do direito romano. Para bem se comprehender aqnelle methodo 
jurídico, diz Lea, é preciso nos representarmos o modo pelo qual 
o inquisidor concebia as suas relações para com os accusados 
sHbmettidos ao tribunal. Como juiz, elle defendia a fé e 
vingava as injurias feitas a Deus pela heresia. Mas era 
ainda mais do que juiz ; era um confo;rnr luctando pel~ sa lva
ção das almas que o erro tinha arrastado á perdição. Nesta 
dupla qualidade, revestia autoridade superior á dos juízes 
seculares. Uma vez que a sua santa missão fos<Je cumprida, 
pouco importavam os ~eios. Se o culpado esperava alguma 
piedade para o seu crime imperdoctve l, devia antes testemunhar 
submissão sem reserva ao pai espiritual que trabalhava 
por salvai-o do inferno. 

A primeira cousa que se lhe exigia, ao apresentf,lr-se 
ao tribunal, era o juramento de obedecerá Egreja, de respon
der vericlicamente á todas as questões que lhe fossem pro-
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postas, denunciar todos ou hereti i::os delle conhecidos e se sub· 
metter á toda penitencia. que lhe fôsse imposta; se elle recusava 
prestar o juramento , proclamava-se a si mesmo heretico co n
vencido e impenitente. 

Os factos, pois, tinham para o inquisidor o valor indicia
ria, o pensamento intimo era o seu ponto de mira. 

Havia tres fo rmas de procedimentos criminaes: a accusação. 
a denuncia e a inquisição, que passoa a ser reg·ra · commnm. A 
ausencia, na prntica, equivalia á confissão. A m0rte mesmo 
não servia de refugio. Pouco importava o julgamento divino, 
a fé devia ser vingada pela condemuação do culpado e os fieis 
edificados pelo seu castigo. H. C. Léa reproduz a forma do 
interroga to rio elas Praticas ele Bernardo de Gui. 

Hippolito publicou o Regimento elo Santo Of:ficio de 1640 
e o novíssimo de 1774, o regimento pombalino. 

No preambnlo deste Regimento, ordenado com o Recil B ene
placito, e Re,qio Auxilio pelo Eminentissimo e Rmv. Senhor 
Cardeal da Cunha, etc., este Inquisidor Geral no Reino e seus 
Domínios, verbera a criminosa illegalidade dô~ Regimentes an
teriores. Estabelecida a Inquisição por D. J oi'lo III, corno tribu
nal da Corôa, o Inqnisidor Geral Cardeal Infante fez o regi
mento approvado por D. Sebastião, em Evora, po r alvará de 15 
de março de 1570. Sob a influen cia j esuítica o Cardea 1 Infan
te deu regimento ás Meza8 Subalternas a 18 ele julho de 1552, 
regimento não approvado. nem confirmado e que se manteve 
clandestino e manuscripto. D. Pedro de Castillio , Inquisidol' 
Geral e Více-Rei dos Reinos de Portugal, revogando sem auto
ridade o primeiro regimento mannscripto, promulgou outro; e 
ainda com uzurpação do di re ito da co rôa, por Provisão de 22 
de outubro de 1640 D. Francisco de Castro, Inquisidor Geral, 
vnblicou o seu regimento de accordo com o espírito das Decre
taes de Bonifa<.:.io 8~ 

O regimen to do Cardea l da Cunha aponta as monstrno· 
sidades dos anteriores regimentos, nos q·uaes se não respeitaram 
as regras do direito da defeza e os princípios mais humanos. 

O:> defeitos apontados pelo Citrdeal da. Cunha foram :·o de se 
negaram aos réos os nomes das te:,;temunhas que os accusavam _; 
os lugares, os tempos dos delictos; todas as circurnstancias 
que lhes pudessem dar conhecimento individual das pessoas das 
testemunhas referidas; o erro de se haver procedido á relaxa
ção, que é morte natural, confiscação de bens, e infamia 
até a seguuda geração por testemunhas singulares, e contra os 
direitos naturaes e o Divino (Denteronomio, cap. 17 e 19) ; os 
tormentos, como recurso para se obterem confissões, quando os 
mesmos gentios gregos e romanos somente para os escravos 
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tinham semelhante uso, :finalmente a persistencia da infamia, 
ainda depois de expiado o delicto e a dentgação do recurso 
á Corôa. 

Do processo de Antonio José ela Silva, publicado por Es
quiros (i>r . .Moreira Pinto), é o termo seguinte, pelo qual se 
póde imaginar a horrivel prova a que se sujeitava o ac

. cusado : 

«Aos 23 dias do mez de Setembro de 17:-16, em Lisboa, nos 
estáos e casa· deputada para o torrnento,estanclo ahi em au(lien-

. eia de manhã, sendo pelas nove horas e meia, os senhores inqui
sid0res João Alvares Soares e Fel ippe Maciel e dep utado D . 
.B'ranciRco de Almeida, mandarão vir perante si a Antonio José 
da Silva, réo preso conteúdo nestes autos, e sendo presente 

. lhe foi <lado o juramento dos Santos Evangelhos em que po;i; sua 
mão, sob o cargo do qual lhe foi mandado dizer a veruade; e ter 
segredo, o que tudo prornetten cumprir, e logo lhe fui dito, que 
pela casa em que esti-lva e instrumento~ que nella via entende
ria facilmente quão rigorosa era a deligencia que com elle se 
queria executar, a qtrnl evitaria se quizesse acabar de confessar 
todas as suas culpas, e por dizer que nfw tinha mais cu lpas que 
confessar, foi mandado para baixo, e chamado.:; á mesa os me· 
dicos e cirnrgião e mais ministros da execução de tormento, aos 
quaes foi dado o jnramento elos Santos Evangelllos em que pn
zeram as mãos, de bem e fielmente fazerem seus officios e te· 
rem segredo, o que tudo prometteram cumprir ; e sendo o réo 
despido dos vestidos que podião servir 1le ernbr1raço ao dito .tor
mento, foi lançado no ·potro, e começado a atar por mim notario 
em nome dos senhores inquisidores, que se uaq ue l le tormeu to 
morresse, quebrasse algum membro, perdesse algum sentido, a 
culpa seria sua, e não dos senhores inquisidores, e mais minis
tros que o forão na sna cau~a, que a sentenciavão conforme o 
merecimento della e por dizer , que não tinha mais cu lpas que 
confessar, se lhe continuou o tormento, e sendo atado em 8 par· 
tes, e levando nella meia volta em todas as ditas 8 partes que 
corresponde a um trato corrido, a que tinha sido ju lgado , foi 

.mandado desatar e levar ao seu carcere, e duraria o dito tor-
mento um quarto de hora, em o qual g-riton mnito e só chama
va por Deus e não por ·Jesus, ou Santo algum ; e eu nota rio 
dou fé passar tudo ua verdade, e assignei pelo réo por não e8-
tar capaz, e com os ditos senhores inquisirfores. Etc ... 

O réo assignava por mão de outro o 'l'ermo de Segredo, em 
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que se compromettia, com pena de grave castigo, a silenciàr 
· Robre o que vira e on vira no se Lt carcere e sobre q nan to se 

passara com o seu processo.» (1). 

Eis como riarra José Liherato a fuga de Hippolito : "· 

«Por este tempo aconteceu um <·.aso notavel em Lisboa, e 
como em seus resultados eu foi parte, e não pequena, darei deli e 
uma breve noticia. 

Por negocios seus estava para partir para a Inglaterra 
Hyppolito , que depois alli foi autor do Correio · Brasiliense, pe
riodico bem conhecido; e como àisto soubesse D. Rodrigo, que 
foi o 1 ~ Conde de Linhares, e que então era Ministro de Estado, 
o incumbiu de certas compras para o estabelecimento do Arco 
do Cégo, que alli havia formado e para o qual tinha chamado 
de Italia o celebre gravador Bartolezzi. Hippolyto partiu para 
o seu destino, e indo para Lofülres, além dos negocios a que ia, 
entrou a ter relações mais pub licas com as lojas maçonicas 
daquella capital. Gente, que lhe não era affeiçoada bem como 
ao Ministro, de quem se sabia levava commissões, mandou· lá 
espreitar-lhe os passos. E como se soubesse que parte des seus 
negocios era o tratar com os pedreiros livres inglezes, entraram 
a espalhar os inimigos do Ministro, que este o havia mandado 
só para esse fim. Nesse tempo o Prior dos Anjos, Ferrão, cos
tumava f::tzer frequentes visitas a D. Rodrigo, e em uma dellas 
diRse-l lte o Ministro :-estou muito mal com Hippolyto, porque 
me tem compromettido com esta gente . Sei que o que mais tem 
feito em Londres é frequentar as lojas rnaçonica.s; hei de man
dal-o prender assim que chegue a Lisboa. 

Ora isto dito a Ferrão, que era amigo de Hippolyto, o 'J.ll~ 
D. Rodrigo bem sabia, era o mesmo que dizer-l he que o avi· 
sasse d&s suas intenções. · 

Ferrão visitava-me todos os dias, e tomava á noite chá 
commigo; e como t.ivesse ouvido o que acaba de referir, veio 
logo fallar-me, e disse-me : - Sabe o que se passa? E con
tou-me tudo o que tinha passado com D. Rodrigo. 

(1) . A tortura foi introduzida para supprir as ordalias. Innocen
cio I V na sua bulia Ad-eztirpanda, (1252) approvou o seLt nzo para a 
descoberta da herezia. Em plena barbaria do seculo XII, Gratiano de
clarara como regra aceita no direito canonic'o, qne n enhuma confissão 
devia ser extorquida pelos-~·-mentos. Clemente em 1306 estabeleceu que 
não seda admittida a tortura sen.ão com o consentimento do. bispo, se 
este podesse ser consultado dentro dos oito dia,$. As regra,s cle111entin a!; 
tornaram-se a, lei qa Egreja. (I,ea, cit.) 
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Neste caso o que me parece se deve fazer, é escrevermos 
aqui já uma ca'.·ta a Bippolyto para Falmouth, onde supponho 
ainda estará, afim de o avisarmos do que se passa, e para que 
se acautPle, e não comprometta a si nem a D. Rodrigo. Mas 
corno a minha lettra é muito conhecida na Intendencia, irá a 
carta escripta por sua lettra. Ferrão tinhit estado muito 
tempo em casa de Manique, e havia sido o mestre ou pedagogo 
dos filhos . Escrevemos-lhe com effeito a carta, porque o pa
CIUete estava para partir, e Hippolyto a recebeu em Falmouth. 
Por uma leveza porém incomprehensivel, não fez caso do aviso, 
suppoz que era só para lhe metter medo e com toda a p3pelada 
que trazia ás claras, apresentou-se em Lisboa . D. Rodrigo 
cumpriu o que havia dito, porque antes que desembarcasse foi 
preso a bordo do paquete. (i) 

Foi conduzido ao Limoeiro com todo o corpo de delicto, e 
só passados alg 1.ms dias foi transferido para a inquisição, coni_o 
por favor, portJ.ue se esperava que o processo fosse mais rapido, 
e a soltura mais facil. 

A inquisição nessa época, se ainda tinha unhas para arra
nhar, já não tinha dentes para morder. 

Depois deste caso que se não poude evitar, era preciso dar 
traça como se poderia abrir correspondencia com elle . Ferrão, 
sempre incansavel e act.ivo, teve artes para descobrir um em
pregado subalterno da Inquisição, e de o comprar. 

A compra foi feliz, porque o homem foi sempre fiel e cum
pria á risca o seu mandado . Entrou-se em uma correspondencia 
regular com d preso,e era eu quem a escrevia, pela razão que-já 
dei de ser muito c0nhe~ida a lettra de Ferrão.Nós o anima vamos 
com a esperança de não ser longa a sua prisão, e de que o· seu 
castigo seria leve, porque os seus amigos não se esqueciam 
delle. 

Entreosque forte e descobertamente advogavam a sua causa 
e.ra o Duque de Sussex, que seu pai George III tinha mandado 
para Portugal para o dissuadir de urna união mnito abaixo da 
sua jerarchia. Devo tambem dizer qne o Príncipe Regente não 

(1) Hippolit0 refere a circumshnci a de sua prisifo de modo díffe
rente , como vimos. Tambem não houve intuito de abreviar o processo 
na transferencia do Limoeiro · para a Inquisição :· antes houve pensa
mento occulto de perder e de arruinar o preso na sua fortuna ou have
res. E' o que se deprehende da Narrativa. A Inquísição conservava 
effectivamente unhas felinas e os velhos processos de soffrimento humano. 

Convém notar que José Liberato escreveu as suas Memorias aos 
oitenta annos, onze mezes e dois dias, em 22 de Junho de 1854. Facil 
era diverg ir nos detalhes do que escreveu H. J ." da Costa P erdra na 
sim Nm'raii'l!a, 
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el'a avesso a Hippolito, porque sempre ·o tínha protegido e àõ 
irmão e tinha concorrido para irem frequentar a Universidade 
de Coimbra. 

Nem D. Rodrigo era tambem seu inimigo, ou lhe que
ria mal. Se foi cau~a de o prenderem, teve por motivo ar• 
l'edar de si suspeitas de ser cumplice nas indiscreções qtte ti
nha commettido em Londres. 

Depois de mil instanciai:i que seus amigos tinham feito 
para que fosse salvo, e se lhe désse por acabado o castigo que 
já tinha soffrido, foram os seus amigos avisados de que em 
breve seria solto, e de que apenas iria estar uns dias em Rilha• 
foles, porque então esse edificio não era caza de Orates como 
hoje , e servia de correcção para aquelles que os padres tristes, 
cl1amados inquisidores, para alli mandavam para aprenderem 
doutrina christã, quando eram forçados a tratai-os con mnore. A 
hypocrita e estnpida inquisição sempre suppunha que os indi.vi
duos que prendia, não sabiam o cathecismo. 

'l'odos esses planos ficaram frustrados por uma casualidade 
que nem o preso nem os seus amigos podiam prever. A Inquisi
ção, que segundo a frase da Escriptura, bem se podia chamar o 
Lago dos Leões,estava n'esta epoclut quasi vasia,porque,segun
do me lembra, s0 tinha então alli por inquilinos Hippolyto e tim 
seu patrício brasileiro (R), cujo nome me não lembra. Esta cir
cumstanr.ia fazia com que os dois presos já alli não fossem tra
tados com rigor, ou com as grandes cautelas; e já era tanta a 
liberdade que tinham, que Hippolyto sabia todos os cautos 
da casa, e até havia tido a facilidade de tirar d'ella doi.:; 
exemplares dos dois regimentos. o velho e o novo, dado 
pelo Marquez de Pombal, pelo qual a moderna Inquisição se 
regia. 

A casualidadn, de que acima fallei, foi a seguinte : 
O principal guarda da casa, a5~ustado, como depois cons

tou, de ser preso por dividas, tinha desapparecido uma noite 
de casa, e nella só tinha ficado um guarda inferior para dar a 
cêa aos presos. 

Como viesse a dar a cêa a Hippolyto, e este soubesse delle 
que estava só, e que o guarda principal não tinha apparecido, 
concebeu logo a idéa da probabilidade de fugir naqnel la mesma 
noite. Fingio-se muito encommodado com urna forte dor de 

(3) Joaquim Vieira Couto, procurador do povo do Tijuco . Vide 
Memoi·. do Districto D;aniantino, cap. XXIII, pag. 244 e seguintes. Por 
J, Felicio dos Santos (Dr.) 

• 
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barrig11. e pedio 11.0 gua~·da que lhe fosse aquecer uma pouca 
d'agna e lli'a trouxesse. 

Este não teve difficuldade em lhe fazer a vontade, e partia 
l~go para lh'a ir buscar, deixando alli o molhe de drnv.:·s com 
que fechava as portas. 

Tanto que o viu ansente por alguns momentoz, Hippolyto 
descalçando 11.s botas, e e:1fiando-as nos braços, pegou nas cha· 
ves, e com ellas foi abrindo as portas que já bem conhecia, e 
c)1egou são e sa:vo até a da rua, porque a cosinha est.ava longe 
e não podia ser percebido pelo g·uarda. Alli é que esteve por 
um momento arriscada a sua foga, porque mettendo a chitv1~ 
i;ia fechadura, e vendo que não dava volta, ficou na maior an· 
ciedade e susto. Succedeu, porém, e sem saber como, que 
tocou no fecho da porta e esta se a brio. Deu um sal to de ale
gria no Rocio (1) e se achou respirando o ar livre ; e calçando 
as botas, que levava enfiadas no braço, se poz a andc:tr. 

Achou-se tambem logo em difficuldade. Os seus amigos 
ignoravam esta fnga não esperada, e era-lhe necessario reco
lher-se em casa d'alguem que não o trahisse. 

A primeira pessoa que lhe lembrou foi Sebastião de S. 
Paio, neto do gTande lVIarquez de Pombal, e nessa idéa se diri
giu ás Janellas Verdes, mas não estava Já, achava-se em 
Oeiras. 

Lembrou-se de outros amigos, mas todos se tinham mu
dado, e já não viviam nas casas em que os tinha deixado. 

Na mºaior confusão de idéas pôz-se a andar ao acaso, sem 
felizmente 8er encontrado pela policia; e já fatigado metteu-se 
para descançar em urna dessas barracas de vendedeiras que 
antigamente estavam ao longo ela Ri beira Velha. 

Urna lembrança feliz então o salvon; lembrou-se da 
casa de um ant.igo amigo e advogado Banallas, sobrinho do 
que foi depois Ministro d' Estaào, e senào já quasi manhã foi 
bater-lhe á porta. Por sua ventnr::i não se tinha elle mudado, 
recebeu-o como era de esperu; e · assim que foram horas, foi 
dar parte ás pessoas que t'Onvinha qu.e o soubessem. 

O primeiro cuidado que houve foi occultar o lugar em que 
estava, porque espalhando-se a noticia entre os amig·os de que 

(1) Como se sabe, a inquisição fnncciouou depois do terremoto de 
1755 na praça do Rocio, no ·local occupado hoje pelo theatro D. Maria II. 

A priJ;nitiva i nquisição fôra estabelecida por D. João III no paço 
dos Estaus-Vide «Estudos Historicos e Archeologicos" de J. de Vilhena 
Barbosa e «Diccionario Geographico de Portugaln, por Perestello da, 
Caniara sob a palavra Lisbori. 



e.lle tinha fugido, todos queriam ver e abraçar o mattyr que 
tinha escapado aos a !gozes . 
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Para fazer zeralmente acreditar que o fugitivo já não 
e.sta va em Lisboa, empregou-se um meio o mais verosimil que 
se podia encontrar. 

Estava a partir para o Meditenaneo urna fragata com
mandada por um amigo, Rodrigo Lamar, e então pedio-se a 
Hippolyto que escrevesse a seu irmão que estava em Lisboa, 
uma carta com data ele Gibraltar e chegando aqui foi levada 
ao Regente, que se não mostrou muito indisposto contra o fu
gitivo ; e com esta boa lembran ça todos ficaram persuadidos 
de que o nosso homem estava fóra do reino . 

Passados alguns mezes, ten rlo que ir em uma commissão ao 
Alemtejo Filippe Ferreira d' A ranjo e Castro, o levou comsigo 
a titulo de criado, e de lá passou a Hespanha, e depois a Gi
braltar, d'onde partio para ·Londres, e ahi escreveu o bem 
conhecido Oon·eio Brasiliense. O modo porque se escapou da 
Inquisição é tal e qnal, corno m'o referio nos ilias em que esteve 
em S. Vicente. Na sna Narrn.tiva, que escreveu em Inglaterra 
e á qual ajuntou os dois Regim entos da Inquisição, não men- . 
cionou as particularidades que tenho referido : não quiz com
prometter nin guem, e por isso foi mui parco no que escreveu.» 

A gloria do jornalista não passou sem contestação; depois 
que se elle encerrou no silencio do tnmulo, opposeram reaccio
narios mal evolas e aleivosas referencias ao seu caracter. 

O officio de jornalista e a viela de emigrado po,bre não 
eram condições prnpicias á independencia moul e Emerson 
observou com a sua perspicacia: que a questão da economia e a 
da moral se confu ndem, porque condição absoluta da virtude é 
qne t.eja assegurada a independencia do homem . 

.:A pobreza desmoralisa. Na medida de suas dividas, um 
homem endiviílado é nm escraYo; Wall Street estima que é 
facil a um millionario ser homem de palavra, homem de honra, 
mas quando o dinheiro começa a faltar ás pessoas, se não póde 
nunca estar seguro de que ellas guardarão a sua integridade». 

H. J. da Costa tevP que supportar vexames e privações: 
é natural que ellas o abatessem; mas faltam-nos provas suffi
eientes para sentenciar da sua conducta; estimai-o na sua obra 
é fazer-lhe justiça. 

Existe, é certo, no archivo da Bibliotheca Nacional do 
Rio de Janeiro, Collecção Linhares, a correspondencia official 
elo conde de Linhares e do rnarquez ue Funchal, embaixador de 



Portugal em Londres, sobre proposta feita por este e a~eita 
por Hippolito, de s~ abster de critica ao governo, que, de sua 
parte se propunha a adquirir 500 exemplares do seu jornal, em 
cada edição. (1) 

Digamos antes de proseguirmos no exame desta questão, 
que nenhum jornalista contemporaneo aqui no Brazil poderia 
lançar uma pedra á reputação do jornalista do seculo passado, 
nem valeria a pena defendei-o; mas as cousas não foram neste 
ponto como parece á simples leitura de taes documentos. 

Vejamos como as cousas se passaram: 
Temos um depoimento e e3te insuspeito, vindo de um ac

cusador de Hippolito, José Liberato. que chegado de pouco a 
Londres,e Jogoindigitado para substituir a .João Ferreira Pinto 
no Investigador Portuguez,s_iibsidiado pelo Conde de Funchal, con
ta a sua entrevista com este,cnjo tipo descreve: «bem que de fi
gura externa pouco gentil, homem muito instruído, dtl maneiras 
agradaveis, e até engraçadas, inimigo figadal dos francezes, e 
monarchista exaltado ; fóra destes pontos não havia quem fosse 
mais amavel, e tratavel do que elle. » O dr. Abrantes, o intro
ductor de Liberat0, pol-o ao corrente dos intuitos do Conde: 
«Disse-me que como o Conde folgava de muito de fazer os seus 
artigos sobre '! '.Ousas de Fortugal e sobre política, debaixo de 
nomes suppostos, e não se havia. podidn arranjar corn o Correio 
.Braziliense, tinha conseguido que o irmão Conde de Linha
res, ministro do Brazil, auxiliasse o Investigado1· com algumas 
snbscripções, por que nelle o Governo, ainda que não tivtsse 
um decidido apoio, ao menos, não teria um inimigc declarado, 
como era o Co1'1'eio BrasilÚnse . .. » 

O preço desta abstenção ou complacencia era de cento e 
tantos nu meros mensaes para o Brazil, e passou a ser um sub
sidio ... 

Assim, não era da parte dos jornalistas que partia a hu
milhação. 

Estava no declinio a estrelJa dos Linbares e o jornal de 

(1) Carta do Conde de Linhares, capeando documentos sobre José 
Anselmo Correa e Hippolito J. da Costa Pereira Furtado de Mendonça ; 
OffiCio de D. Domingos de Souza Coutinho, de Londres, em 7 de março 
de 1810, sobre negociações feitas com Hippolito para que o Correio Bm
sitiense, median te a compra de 500 exemplares do mencionado jornal, se 
deixasse de referir a assumptos desagradaveis á Corôa e expulsão de 
José Anselmo Correa; Officios de D. Domingos aceitando por parte do 
Governo a proposta de compra de 500 exemplares do Correio Brasiliense, 
(Brazil em Geral, 16-7, Bibliotheca Nacional). 
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Hippolito, filiado ao partido do Conde da Barca; que se oppunha 
ás medidas economicas daqnelle ministro. Apertâdo pdos seus 

. amigos e tambem pelas exigencias politicas, D. João 6?, que 
não se distinguia pela gratidão, ·d' ahi a pouco romperia brus

- camente com o amigo dos transes arriscados de seH governo. 
A historia imparcial, reconhecendo o merecimento de Li

nhares, não julgará sem severidade a cessão de Santa Catha
- rina, que elle esteve em termos de fazer aos inglezes, sem a in

tervenção inesperada do conde de Anadia. 

Qual era o conceito de Liberato, então inimigo de Hippo
lito, sobre o jornal deste, com o qual ia concorrer? Dil-o elle 
mesmo: O Investigador, pois nessa época, tomou o ascend~nte 
sobre os dois outros jornaes, o Gorrnio Brasiliense, escripto por 
Bippolito e O Portuguez por João Bernardo da Rocha, que aqui 
ha pouco morreu. Nenhum delles advogava os interesses . de 
Portugal ; porque o primeiro só tinha pur missão o servir o 
Brazil á custa 1a mãi patria ; e o segundo, bem que dissesse e 
escrevesse cousas a bem de seu paiz, não tinha plano, nem sys
tema naquillo que escrevia ... » 

Alli está claro o valor de cada jornal e o da sua orienta
ção: Hippolito acariciava a idéa da emancipação . politica de 
seu paiz, João Bernardo e Liberato, dois emigrados constitu
cioNaes, anhelavam Portugal unido, com séde de governo e sob 
a constituição, que era a grande panacéa liberal do tempo. 

A conclusão do que expomos é porém clara para o nosso in
tuito: Não foi de Hippolito que partio a idéa do arranjo, nem 
ficou por e !le ou se accordaram os dois, foi para logo se des
ha verem. 

O grande Camillo Caste!lo Branco, que acabou visconde 
de Corrêa Botelho e enobreceu o segundo appellido, escrevia 
com a penna afinada na sua sensibilidade doentia; nem se poupou 
a si mesmo. Quando se tratava de desancar alguem, que lhe 
abespinhasse os nervos irri tadiços, pouco se lhe dava da injustiça 
do ataque. No que diz respeito a Hippolito foi contradictorio e 
inveridico; contradictorio : porque no Perfil do JJ1arquez de 
Pombal invoca a autóridade de Hippolito e o denegriu no pre
facio aos Ratos da Inquisição ('"); inveridico porque deu a Hip-

(*) Serrão de Çrasto (Antonio) Porto, 1883-Eirnesto Chardron, Ed . 



. -16-

·palito a pat~rnid:i.d e de um escripto alheio, sem maior exame e 
até nos parece, que de caso pensado. 

O prefacio á edição ingl eza da H istoria de Porlugal, que 
Camillo attribniu a Hippolito mrn ca foi rlelle e visivelmente se 
descobre o seu autor . Hippoiito additou á traducção de Anto
nio de Moraes Si lva, a qua l é de 1788, impressa na Officina da 

· Academia Real das Sciencias e já nesta dacta t.razia o incrimi
nado prefacio e mais as notas que se lêem á pags . 24 da edição 
i.ngleza . O prefacio é da ediçã11 francesa. 

Innocencio informa que a Historia ele Portugal teve varias 
edições, sendo a primeira a francesa e seguindo-se as ele Moraes 

' Silva, de Hippolito. de José Agostinho de Macedo e outra. pos 
terior. Existem na Bibliotheca Nacional e as examinamos 
ali. 

Na parte da Histo1·ia, que e1litaram em Londres, em 1807, 
F. Wingrave e Ca . , coube a Hippolito somente additar a Sec
ção X, que trata da Historia elo Reinado de D. Marin. Pri
meira - enconLramol-o ali o homem independente e sizníl.o qut: 
era. Escrevendo sobre a reforma das Ordens Religiosas, para o 
que a rainha <.: reara uma Junta, assim se manifesta : 

«Mas, como aqui não se trata de fazer o elog io desta So
berana (o que será obra ele mais elevaiia penna), mas sim ele 
referir a historia fiel dos acontecimentos dE: sen reyna1lo ; pede 
a verdad~ hist.orica, que se diga que este esta.belecirneuto não 
prodn7.iu os beneficios, que ~e esperavam, o que foi devido á 
má escolha de indivíduos que com punham a Juncta; os qnaes 
eram ecclesiasticos de fracas icleas , ct lérn de má:; theo logias : e 
o que peior foi, tiveram por presidente D.José .Mal'ia de Mello, 
Bispo titular do Algarve, e Inquisidor Geral, que unindo o e~
pirito sanguinario da Inquisição á sup erstição , ignorancia, 
que lhe eram naturaes, se fazia incapacisl'!imo de promover as 
beneficas e religiosas vistas de S. M. E se algum esc riptor, que 
escreveu em Portugal di::;se o contrario do que aqui se asse
véra, lembre-se o leitor, para comparar as authoridades, que 
nenhum livro se pode imprimir naquelle Reyno sem licepça 
daquell as pessoas, que a historia tem obrigação de censurar.» 

Isto não é positivamente nm elogio á Inquisição. 
·A' pag. 240 referindo-se ao mau tratamento que. em Lisboa 

se deu ao Enviado da Convenção, escreveu isto : 

«Quanto á má recepção daqu elle chamado enviado da 
França, não havendo a Côrte de Portugal reconhecido o novo 
Governo, que os Francezes tinham erigido, mal podiam rece
ber um f\ltviado de tal Governo, e o máo tractamento, que elL:l 
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pessoalmente recebeu foi culpa do Iutendente Geral da Poli
cia, Diogo de Pina :àfanique, a quem Re commetteo hospedar 
esse individuo. 

Manique, tão máo de coração, como ignorante, não vio na
quelle enviado senão.um objecto em quem exercer a sua illimita~ 
da anthoridade, e não attentou á~ conseqnencias ;mas antes que 
a França fizesse d'isso um motivo de queixa, deveria ter pe
dido ao Governo Portngues o castigo de Manique, que no ~aso 
de lhe ser negado, ficaria sendo a injuria nacional» .. . 

Tambem isto não era o elogio da policia do reino .. . 
Mas esta leviandade de Camill0 Castello Branco não lhe 

era privativa; ha escriptores que repetem accusações com 
igual le\"iandade e por menor esforço, não lhes permittindo a 
natural preguiça examinar o que de verdade podem conter 
as asseverações que endossam. 

Isto no Brazil é uma prag·a. 
Entre os principaes detractores de Hippolito avulta José 

Agrstinho de Macedo, o qual fundou o semanario O Especta
dor P01·tugiiez, que se desmandou em personalidades, alvitl'es 
e invectivas de toda a naturesa, (affirmava Innocencio) desti
nado em parte para combater algumas passagens e doutrinas do 
Correio Brasiliense, cujo redactor se empenhava em propagar 
idéas liberaes entre os portuguezes do velho e novo mundo. 

«Este semanario, começado em 1815, durou dois annos, 
sendo suspensa a sua publicação por ordem do Desembargo do 
Paço, pela soltura e violencia dos seus escriptos. » 

O defeito deste testemunho não define sómente do depoi
mento acrimonioso, senão da propria qualidade da pes8oa, como 
diria um jurista. Intrigante por índole e por of:ficio, o reda
ctor do Espectador Portugiiez fez dos seus escriptos o pelourinho 
dos homens de lettras do seu paiz. Nas Memorias para a 
vida inti?na de Jos é Agostinho de JV!acedo , obra posthuma de ln· 
nocencio, as falhas do caracter do biografado assombream-lhe, 
de tal forma, a :figura moral que se torna escusado o confronto 
entre o publicista liberal e o ex-agostinho. 

Innocencio (*) corrobora o que escrevera Libera to (pag. 
52, das Memorias deste): « Entre os muitos espiões de policia 
que havia neste tempo, um muito conspicuo era José Agostinho 
de Macedo; e desta sua prenda já eu estava avisado. Decla-
-L __ _ 

(*) Consta por vias incontestaveis, que entre os agentes que por 
parte da policia se empregaram para este fim, fôra um delles José Agos
tinho, e ou seja que elle solicitasse este odioso mister, ou que o convo
cassem para o exercer, o certo é que se affirma prestara mui bo!J\s i.er, 
vic;os que lhe foqi.m remunenidos çom av1tltado sala.rio.» 



ro'u-se meu IL11m1go, não só porque lhe· pag;avam para isso, 
porém porque não lhe qniz dar entrada commigo. 

Um dia me veio procurar; e tomando por pretexto o dese
jar frequentar a nossa livraria, pedio-me que o quizesse nella 
introduzir. En recebi-o com a mais escrqpulosa e delicada 
cortezia, porém respondi-lhe: que a livraria era corno publica, 
e que todos alli eram a<lmittidos, ou a podiam frequentar ; que 
alli havia sempre um criado intelligente, e que este não só D 

havia de receber como convinha, mas lhe ministrar todos os livros 
que qnizesse ver, rogava qne 11ão tivesse o encommoíl.o de me 
procurar por esse motivo. El le que ouvio a minha resposta, 
e o ar serio, e ceremonioso com que o recebi e llle fallei, en
tendeu-me perféitamente, e nunca mais me procurou. Despe
diu-se, e eu com todo o ceremonial da etiqqeta o acompanhei 
até a porta. Vingou-se depois em desacreditar S. Vicente, e 
em nunca poupar o meu nome, quando lhe vinha a pello». 

Hippolito foi o primeiro tosado n' Os BurrGs, e neste poema 
burlesco foi o autor até a calumnia : 

" Tll, redemptor político t e dizes 
Do triste Portllgal, qne os tens quizeram 
Ir pôr sem mais nem mais na mão do Corso . n 

Hippolito nada teve de commum com os estadistas que 
11reconisavam uma approximação franceza, nem com os ,que se 
rebaixaram a Junot, por occasião da reconquista. Pelo con
trario, no n. 1 do Correio Brasiliense trata com merecida seve
ridade ao autor de um opusculo Noticia Historica do Estado 
actucil da Ingletterm neste cinno de 1808, Lisboa, iw. Im.pr. de 
Eernardo Jos é A.lcobia. Gorn Licençcl cfo JJfeza do Dezembcirgo 
do Paço . .. que reputava encomm enda de Junot. Os seus sen
timentos de patriota manifestam-se eloquentemente na Miscel· 
lanea, á pags. 143 do vol . 1. notidando a revolução em Por
tugal, e a installação da junta do governo no Porto. 

José Liberato deixou escripto : «Para desaggravar uma 
sociedade, á qual muito me honro de ter pertencido, a Maço
naria, direi com a verdade como diante .de Deos se m'a pedisse; 
q~ie emquanto um dos regentes do Reino, o Patriarcha eleito, 
Bispo do Porto, de accordo com os seus co llegas, mandava 
prender nos carcere8 da Inqnisit;ão, e depois septernbrisava 
homens honestos , e honrados corno pedreiros livres, a anctori
dade, que os representava em Portugal, chamada Grande Loja, 
negava briosamente ao General J unot a dig·nidade de Grão 
M;estre.,, O que sei porque assignei, é que ernqnanto os ami-



go.; do throno e do altar, petliam -um Rei a um conquistauor 
estrangeiro, os _que eram calumniados, como inimigos do mesmo 
tbrono e do altar, negavam uma alta dignidade a um dos seus 
soldados que em seu nome governitva, e era General de um· 

-grande exercito. Todos os papeis da Grnnde Loja foram agar-
rados a um dos presos, que em dia de quinta-feira santa foram 
mettidos na Inquisição. Por el les soube o Governo o que 
eram os Maçor:.s portugnezes, que continuou a perseguir.» 

__ 'l'ambem José Bonifacio . . . Tu, q_uoqiie .. . Ao jornalista a 
quem nunca negaram talento os seus adversarias de Portugal, 
José Bonifacio, que no bajular . despejado ao Conde de Funchal 
se rebiixava a criado de trazeira se atreveu a cllamar de 
foliculario. 

Eis um topico da carta de José Bonifacio de Andrada e 
Silva : 

«To me V. Ex. a almofada do coche e então com gosto se- . 
rei criado de trazeira ... ,, -C~rta de 3 de setembro de . 1815, 
ao Conde de Funchal. · 

Quando José Bonifacio, desembargador em Lisboa (1), pre
tendia um Jogar na diplomacia ou alhures, escrevia ao Conde 
de Funchal, numa bc>.julação lamurienta : «Acrescente V. Ex. 
a tudo isto algua zanguinha de ver qnt os meus serviços como 
Lente, Magistrado e soldado da Patrü até agora não tem mere
cido a menor co11ter11plação, ao mesmo tempo que tanta gen
te não sei como, tem sido honradrt e despachada, Já estou velho 
e mal acostumado para ser gal lopim de aµ tP.-salas, mas se me 
quizerem dar algum Governilho subalterno, fo lgaria com ir 
morrer na Patria e viver o resto de meus <lias debaixo do meu 
natural Sfír., pois sou Portuguez ~astiço ... » 

«Peço um GovernillÍo,porque detesto o ser Desembargador 
de pr@sente e de futuro. Hum pequeno paiz que me convinha era 
Sta. Catharina ... » (2) -

E, passemos adiante . 
E po~' fim, Liberato : 
On n' est Jamcds trahi que paF ses amis. . . Libel'a to e H i p· 

poli to começãram amigos e amigos acabaram. O motivo da des
avença de ambos foi mofino. 

(1) Era dezembargador da Relação da Casa do Porto no exercicio de 
Coimbra ; intendente geral das Minas e Metaes do Reino de Portugal e 
Algarve. 

(2) Cartas, a 30 de julho de 1812 e 3 de setembro de 1813 e 7 desse 
mesmo mez e anno. Vide «Jornal do Counnercio n do Rio de Janeiro a 24 
de janeiro de 1807. 



. Falle o mesmo Liberato: 

~Nesta época lia via em Londres mais dois jornaes, um es
cripto por João Bernardo da Rocha, que depois o substituio. 
pelo Fortuguez, e outro pelo Hippolito, com o titulo bem conhe
cido de Correio Brasiliense. Hippolito, vaidoso e ingrato, foi o 
unico portuguez, que em Londres se declarou por meu inimigo, 
deslembrado, que por minha intervenção tinha achada refugio 
e segLÜ'ança no Convento de S. Vicente de Fóra, de Lisboa. 

«Sabendo que tinba chegado a Londres, e persuadido de 
que me achava sem protecção alguma, esperava que eu o fosse 
procurar, e me lançasse em se11s braços, fazendo-me instru
mento da ima poli.ti e a. Era naquelle tempo a de fazer desacre
ditar o Conde de Funchal, a quem se procuravam pretextos 
para lhe tirar a em baixada, e para isto estava vendido ao par
tido do Conde da Barca, Antonio de A ranjo. Como visse que o 
não procurei, e que era protegido pelo Conde de Funchal, com 
quem já elle havia estado ligado, e tinha acceitado ser o pri
meiro redactor do Investigador, declarou-me urna guerra torpe 
e baixa, á qual poucas :vezes· respondi, e sempre laconicamente, 
e em.ar muito sizudo, e nobre. A final, como direi, fi:lemos ai;; 

pazes ; e eu fui o primeiro que para ella dei o passo : em todas 
as acções da minha vida sempre me quiz mostrar cavalheiro e 
bem educado. » 

Passava-se isto em 1814. O Investigador publicava-se em 
Londres sob a direcção do addido da legação portngueza, dr. 
Abrantes, a quem substituiu José Liberato. Antes dé entrar em 
suas novas funcções, foi este apresentar-se ao Conde que era 
quem subsidiava o jornal. Era o Conde então o Ministro de 
Portugal, como se disse acima. 

Continue a exposição de Libera to : « Quem logo desejei ver 
foi João Ferreira Pinto para lhe dar noticias d.'3 seu pae e ir
mão ; e com toda a especialidade tambem o doutor Abrantes, de 
quem acabava de receber tão assignalados favores. Este ficou 
muito satisfeito em me ver, e iogo me disse: O senhor Libera to 
foi um anjo que aqui me apparece; eu desejo muito partir 
quanto antes para Lisboa, porque minha mulher está muito 
doente, e dá-se muito mal nesta terra; e não podia fazer, por ~ 
que sou o redactor principal do l11vesti,qador, na publicação do 
quallmnito se interessa o Conde de Funchal; e não me quer 

, deixar ir embora, sem que ache pe~soa capaz que me substitua, 
porque o meu collega doutor Vicente Nolasco é muito bom para 
tudo,. menos para dirigir um jornal, e trabalhar nelle corno é 

. preciso ... ,Seguio-se o ir apresentar-me ao Conde de Funchal, o 
que logo fiz, acompanhado pelo doutor Abrantes ... Mostrou-se 



2i -

multb satisfeito de eu passar a substituir o doutor Abr9.ntes ná 
redacçã0 do Investigador, e sobre ella disse-me qne o ·doutor 
n:ie instrniria, e me daria as noções convenientes .» 

«Passado este primeiro cr.remonial indil:ipensavel, o meu 
amigo Abrantes me começou a explicar o que era o Investi-. 
,qador, como me havia sido estabeler.ido, e como delle eu 
havia de tirar vantagens muitas. Disse-me, que como o Conde 
folgava muito de fazer ás vezes seus artigos sobre cousas de. 
Portugal, e sobre politica debaixo de nomes snppostos e não se 
havia podido arranjar com o C01Toio Brasiliense, tinha conse
guido que o irmão, Conde de Linhares, ministro do Brasil, au
xiliasse O Investigcidor com algumas subscripções, porque ne!le 
o- governo, ainda que não tivesse um decidido apoio, i:tO menos 
não teria um inimigo declarado como era O Correio Brnsili
ense .. . » Pags. 131- 133, cit . Memoria. 
' Não é preciso muito esforço psicologico para comprehender 

os escrupnlos de Hippolito, esquivando-se á intimidade do novo 
redactor do jornal de Linharel':, ao qual se acabava de cilugar 
mi de vender (para applicarrnos a expressão do mesmo autor das 
Memorias) .Tosé Liberato. 

Aliás, já nos primeiros numeros do Oorre'io Brasiliense se 
nos depara a tal host'ilidacle a Linhares e ao ministro de Por
tugal em Londres, D. Domingo:s de Souza Coutinho, a propo
sito das propriedades portuguezas detidas em Londres. 

Quanto aos Linb.ares, põe em relevo a Jonganimidade de 
Hippolito este topico, em que repellia a insinuação de haver 
escripto por vingança um dos primeiro$ artigos do Correio : 
«Quanto a insinuação de ser vingança contra pessoas daquella 
familia, como nessa familia não ha senão um homem a quem 
isto se possa attribuir, que be o actnal Ministro de Estrangeiros 
no Brasil, esta insinuação fica assaz refutada, com o qne se 
disse no mesmo n. 6,. a favor daquelle Ministro, de quem o 
Correio Brasiliense recordará as faltas, quando ellas apparece
rem, cl>m tanta imparcialidade, quanto prazer que teve em 
achar por onde o louvar.» 

Fecha com estas palavras essà passagem : « O redactor do 
Correio não se mette de traz da porta para atirar a pedrada» .. 
E' uma cabal resposta que descobre um caracter franco e leal ; 
pois,de facto, nesse mesmo numero se encontram elogiosas refe
rencias ao Ministro, a proposito da creação da Imprensa no 
Brllsil, a quem chama de benemerito, accrescentando, que era 
o juízo que delle fazia desde Portugal ,-que era o mais desinte• 
ressado e intelligente dos ministros .do reino. 



, _ as comm1ssoes que desempenhou não foi o esteril agra- , 
ciado dum ministro, nem se cingio aos limites da incumbencia. 
O seu zelo e curiosidade por toda a ~SJ) ecie dg mel húrarnentos 
tornavam-lhe fecundas as observaçõ es . A 15 de Agosto de 1799, 
de New-Brunswick, onde não tinha Po rtugal ministro ou encar
regado, enviava ao ministro do Reino uma relação do estado da 
Marinha dos Estados Unidos da Arneri ca do Norte. Em 30 de 
Junho de 1822, escrevia a seu irmão Saturnino da Costa Pe
reira patriotica e suggestiva carta sobre melhoramentos de que 
o Brazil carecia. 

Nesta carta, q lie se' conserva no Ar chivo Pnb lico N aciona~ 
e que demos á luz n'A R enascença de Dezembro de 1904, pro
punha-se a organisa r correios e a presentava um p !ano de via
ção e colonisação do Brazi! com natnraes da Irlanda e da Alle
rnanba (exactamente a melhor colonisação possível ainda hoje) 
sem onus para o Erario . 

A 16 de Julho de 1822 , a Grande Loja do Gr. ·. Or. ·. do 
Brazil pelo seu poder legislativo, delibera fazer-se reconhecer 
do Grande Oriente Brítanico 1:: envia carta de Delegado a Hip
polito. 

A indeçendencia do Brazil veio e.ucontral ·o de penna na 
mão, e ainda servio-lhe á causa até o ultimo alento de sua la
boriosa vida. O governo imperial o distinguiu com a nomeação 
para encarregado de negocios do Brazil em Londres, cargo que 
exerci'l interinamente quando falleceu. 

Um mez antes do seu inesperado fallecimento fez sentar 
praça, como voluntario na marinha brasileira, o seu filho de 12~ 
annos de edade José 'l' i to da Costa . 

Homem de sentimento, pronunciou-se pela emancipação dos 
escravos e pelo respeito á vida. e á propriedade do índio , que 
D. João 6? mandava guerrear. Da influencia que exerceu o seu 
jornal sobre a sociedade de Portugal e do Brazil occupou-se 
largamente o eminente Varnhagen e a esse respeito discorrere
mos em outro capitulo. 

Em certo tempo todos os olhos estiveram voltados para elle 
d' aqui do Brazil. Por occasião da revolução de 1817 em Per
nambuw passou por agente . dos revolucionarios e na historia 
desses successos Francisco Muniz 'J'avares dá como emissario 
dos pernambucanos para Hippolito um tal Kcesrier, negociante 
no Recife. (1) , 

(1) Escreveu o Dr. Tava res : «Contemporan eamente, embarcara 
para Ing laterra hum certo K resner, negociante no Recife ; era honesto o 
seu caracter, suas idéas ajusta das. Os membros do Governo Provisorio· 
o respeitavam, e resolveram fazel-o portador de despachos· para - H ipo~ 
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Conforme o D iario de Tollenare (Notas Doininicaes - Rev. 
Inst. Arcb. e Geogr . de Pernambuco, vol. XI, 1900- Ns. 51-
64) o Oabugá teria partido na semana anterior ultima de março 
de 1817 e na segunda semana de maio, quando se achava em 
bloqueio o portei de Pernambuco, dois dias antes de terminada 
a revolução,Kres ter (que não é outro senão o tal Kresner) acha
va-se no Recife e era enviado como parlamentario á Esquadra 
Realista . 

Dos does. exif.;tentes no Arch. P nbl. niio se apura a inter
venção de Hippolito, nam a existencia de missão para elle da 
parte dos revo luciona.rios de Pernambuco. 

O Correio Braziliense protestou sim, mais tarde, contra as 
medidas de excessivo e desbumano rigor dos Gove"rnos da Bahia 
e do Rió de Janeiro contl'a os pernambucanos; e nisto foi acom
panhado pelo Campeão Portugiiez . 

lito José da Costa, Br;:sileiro, que ha muitos annos residia em Londres 
e que consagrava a sua vida ao m elhoramento da especie humana, il 
luminando-a com os seus escriptos scientificos e de participar-lhe o an 
damento do Brasil. 11 

Dos does . do Arch. apurar...:os, que o Ministro José Corrêa da Serra 
declarou Pern ambuco em bloqueio, logo que teve noticia da revolução. 
O Cabugá sahiu no Gypsy a 5 de abril, com dois secretarios e chegou a 
Boston a 19 de maio, onde não foi aceita a sua missão. No H era!d de 
Barbados seguio o negociante in glez Carlos Bowen e a Norfolk chegou a 
23 de abril, levando noticia da r evolução afim de tratar armamentos e 
p0lvora para os rebeldes, onde rlliciou hum gazeteiro para apregoar o 
util da revolução e tentar a casa d e S. P . Christian para este negociante, 
sacando letras sobre Lyne & Cia. de Londres ; .a que esta não annuio. 
Em Baltimore havia 2 embarcações que sabira m carregadas com arma-
111entos para Pernambuco, uma pela casa de Van;~el & Brune, chamada O 
lltfontezzmza, que sahiu a 6 de maio e outra O Mantiens , por Tena.nt, que 
sahio a 7 ; datas approximadissimas d a revolução. » Em nada disto se 
ç:nyolveu Hippolito ; <1,0 nienos niio lia. disso .Pocumen tos , 
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Varnhag2n vio claro atravez da hi~toria mal feita da re
gencia de D. João 6? e de seu governo. Os mestres a quem 
chamamos patriarchas da independencia eram para Varnhagen; 
Silva Lisboa, Azeredo Coutinho e Hipolito da Costa : «Hi
polito José da Costa, mais liberal que ambos, foi o primeiro 
defensor mais ousado da permanencia da côrte no Brazil, e por 
conseguinte da emancipaçãó deste paiz ; pugnou pela monar
chia representativa e a integridade nacional da terra de Santa 
Cruz ; sustentando com ardor a transferencia ideada pelos 
conquistadores mineiros, da capital brazileira, do Rio para 
Minas, sem indicar a paragem ... » Esta idéa foi esposada, 
como se sabe, pP.los legisladores republicanos brazileiros. 

Commentando o insu0cesso da colonisação de Friburgo, 
observava o nosso historiador : «Neste ponto ha que admirar 
o espirito político e previdente de Hypolito José da Costa, que 
em abril de 1819, e depois, em março de 1820, applicava a tal 
respeito as doutrinas, que hojP. a experiencia tem provado se
rem as unicas a proposito para fazer prosperar o Brazil ... » 

« Foi por indicação do CmTúo Braz'iliense, que a Côrte 
ma-qdou aos estados americo-castelhanos negociar os direitos 
de successão á soberania d'esses estados, que pertenciam á 
princeza do Brazil, D. Carlota, irmã de Fernando VII, em caso 
lle captiveiro da familia Bourbon de Hespanha ; providencia 
que teve lugar por occasião da conquista de Cayena. » 

Sobre o Correio escreveu el\e : « O Conefo B n iziliense, do 
qual saíram á luz vinte e oito volumes pelo menos (desde 
junho de 1808 até 1822), (1) reunia a tudo quanto continha 

(1) A collecção é de 29 volumes, de l de j unho qe 1808 a clezerri
l;Jro de 1822 , 
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de vantagens o 111.vestigador em sciencia, o ser redigido por um 
politico de tanta iilustraçiio como Hypolito José da Costa, que 
como dissemos fngira ae Li sboa., para escapar ás perseguições 
da Inquisição. -Em boa Lora o fez, qne a isso deveu a vida, e 
devemos nós o ter fundado o dito periodico, de que foi o prin
cipal redactor. 

"No CmTeio Brasiliense lrn sempre, desde 1808, o mesmo 
pensamento politico ; de promover a prosperidade e aug·mentos 
do Brazil, conservando nelle a Côrte r.pezar do natural ciume 
de Portugal, e de introduzir na administração e até no systema 
de g·overno as necessarias reformas, por meio de instituições 
como as que hoje tmnos. -Não cremos que nenhum estadista 
concorresse mais, parn a formação de um imperio constittt
cional, do que o illustre redactor do Correio Brosiliense. · Em 

· verdade que a leitura desta publicação nos infunde o devido 
respeito a esse politico previsor, que se mostrava ao mesmo 
tempo homem de governo. 'ralvez nunca o Brazil tirou da 
imprensa mais beneficios do que os que lhe foram offerecidos 
n'essa publicação, em que o escriptor se expressava com tanta 
liberdade como hoje o poderia fazer; mas com a gTê:tnde vanta· 
gem de tratar sem paixão as questões da maior í1i1portancia 
para o Estado, taes como as de fomento da colonização estran, 
geira, etc. Estes e outros asf>nrnptos acham-se tratados nesse 
periodico, que passarH. á posteridade para justíficA.r qnauto deve 
o. actual imperio a Hypolito .Tosé da Costa. Não é modelo de 
estylo ou de linguagem ; antes pelo contrario neste sentido 
mnito ha que desculpar a um homem que vivia em paiz estran• 
geiro, em uma época em que o horror pelos gallicismos não 
havia passado da pessoa do desternu1o B'ili11to ; mas foi um 
politico pensador e creador. » 
. . . . . . . . . ~ ... ~ .. ~ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' . . . ... 

«O redactor do Correio Brasüfonse era em politica typo de 
bom patriota. Criticando este ou aqnelle vicio na administra
ç'ão~ lamentava-o; e via-se que o não fazia só pelo gosto de di
zer mal e deprimir, nem por impaciente ambição. - Fazenclo op
posição, não deixava de ser homem de governo. Desejava are
forma, não o cahos. As theorias não o Cef;a vam. Sustentava 
que tão impossivel seria uma camara de deputarlos na 'rurqnia, 
como um sultão nos Estados Unidos. São ainda deste Brasi
leiro, eminentemente liberal, as seguintes expressões repassa
das de bom senso: «Deixemos essa pctlavrosa exclamação so
l:re liberílades ·e tyrannias.. . O povo que desejar ser livre e 
feliz, cuide cte assegurar com as suas virtudes proprias essa 



liberitule e ·essa .fel icidade qne deseja; porque, em qüanto sê 
esperan çar n'ontra · nações pa.ra gozar esses ben , será escravo, 
lilerá in fe liz . Não discuta sobre a fórma de g·overno : reflicta no 
modo de melhorar seus costumes. Um povo sem mora l, se não 
tem liberdade, nunca a oblerá; se a tem, certamente a per
derá. »- (XX l V, 27) . 

. Foi co m um pensamento igual que I!:merson disse : «Nós 
aprenderemos um dia a substituir a politica pela educação.» 

Varl'lhagen citando as prohibições que em Portuga.l )10uve, 
em relaçft0 ao Oc.rreio Brasiliense, ael<1 itou em nota: «No Rio 
de .Janf.l iro prohibielo por pouco trmpo se lia, até no Paço sem 
rebuço alg·um .» Veja-se '!CorreioBras.dos vols. XIX e XIV . 

A prohib i'ção da leitura e da circulação e.lo Correio Brasili
ense e das revistas O CampNio Porlttg·tuz e O Porl'Uf}tbc?z,e m Por
t uga l, const.am da Communicação de 22 ele rnar~o de 1812, ao 
Desembargo do Paço, do Eclital de J 5 de novemb ro de 1815 e 
da Circular dos Governadores elo .Reino a 17 de junho de 18 l 7. 
No Brasil foi o Correio prohibido pe la carta régia de 17 de no
vembro de 1811. 

De Hippolito e de $Uas obras deram succinta noticia Inno
cencio Francisco da Si lva no vol. III <lo seu D iccionai·io 
B-ibliografico, Brito Aranha 110 vol. X do mesmo Diccionario (3~ 
do Supp lemento), niais mode rnamente Augusto Blake no Dic
cionario Bibliograjiro Brastlei10, 3? vo ln111 e e o sr. Dr. José 
Carlos Rodrigu es na sua .l3ibliotlteca Bra iliense-catalogo,etc . 

'rambem Ricardo Pinto ele Mattos no j)fannal Bibliogrn.fice 
. Português , sem qualquer menção de autor, <leu notic: ia deficien
te do Cnn eio Brasilümse . 

O sr . Barão Hom em ele :.\Iello escreveu na Revista elo In
stitiito Hislorico elo Rio ele Janeiro,vol. 35 <le 1872, nma noti cia 
biografica e Pereira <la Silva occ: upon-se igualmente da persona
lidade de Hippolito com a pressa com que esc revia a historiá, 
tendo emitticlo co ntra o jorna litita conceitos colhidos em fontes 

·duvidosas . 
O autor das Memorias elo Districto Diamantino da Comn.rca 

ele Serro Frio á pag. 252 e seguintes eRcreve n, com aponta
mentos de Theofilo Ottoni, o tribuno mineiro, passagt.>m que 
carece de ser rectificada . Dá-se ahi a prisüo <le Hippolito con
junctamente com a d~ José Joaquim Vieira do C::uto e a liber
tação de ambos em 1807, por occasião da entrada de Junot e~1 
Portugal. 

A verdadeira historia de Couto em Portugal nos é 
· tran~mittida pelu mesmo Hippo li to 1i o volume VI (1811) pag. 
705, Miscel'lanea elo Corre·io Bmsilie 11.~e : «A Inquisição que ré
teve muitos·· annos o mal afortu nauo Co uto , ac:abou por entre-



· gal-o ao govel'llO 4ue o encerrou na fortaleza rle Peniche e 
depois ·na de Cascaes, sem trirne, sem processo, sem sentença. 

D' esta foi solto pelos francêses, mas vindo a serem expul
sos os seus libertadores, foi cor::io envolvido na septembrisada 
dos GGvernadores do Reino, deportado para a Ilha da 11erceira, 
onde falleceu aos 27 de maio de 1811.» 
o r . O proprio Bippolito deixou uma auto-biografia, se assim 
se pode chamar o que escreveu com o titulo de : «NARRATIVA 

da peyseguição de Hippolito da Costa Pereira Furtado de Men
donça~ preso e processado em Lisboa pelo pretenso crime de 
Franc-Maçon ou Pedreiro Livre.» (Londres, 1811; 2 vols. 
in-8; W. Lewi~, Impr.) a qual teve uma edição em vernaculo 
e outra em inglês ·e que foi reimpressa no Rio de Janeiro, em 
1841, na t.yp. de C. Orgie & C. 

Os escriptos de Hippolito são mencionados por Innocencio; 
são os seguintes : 

«Historia breve e authentica do Banco de Inglaterra», 
com dirnertação sobre as notas, moedas de cambio e letras, etc. 
-Traduzida em portuguez. Lisboa, 1801, 4?. 

«Ensaios politicos, econornicos e fiilosoficos de Bt'nja
rnin, Conde de Rurnford »,traduzidos em vulgar. Li"lboa, 1801, 
4? em 2 tomos. · 

« Historia de Portugal », compusta em inglês por urna So
ciedade de Litteratos, trasladada em vulgar com as notas da 
versão francesa, e do' traductor português Antonio de Moraes 
e Silva e continuada até os nossos dias. Nova edição. Londres, 
na Off. de F. Wingrave-1809 . 8?, 3 tomos. 

Além d' urna grammatica portuguêsa e inglêsa, publicações 
sobre agricultura, escreveu regulamentos para a «Loja Luzi· 
tana », que fundou em Londres, tendo deixado inedito o seu 
Diario de Viagem a Philadelphia em 1798, o qual foi publicado 
na Rev. do Inst. Hist. do Rio de Janeiro, tomo 21. 

José Agostinho de Macedo â ttribuio-lhe a autoria das Ca1'
tas sobre aFranc-Maçonar'ia, que s .. 1 dizem impressas pela pri
meira vez em Amsterdam, em 1803 e depois em 1805 datadas de 
Madrid, suppondo elle que esta eclição fosse de Londres. 

Innocencio, parece com asserto, põe em duvida que dessas 
publicações fosse o autor Hippolito, tendo e:stado preso na época 
em que sahio a primeira edição. 

Em 1823, antes de haver colhido os fructos da sua perse
verança pela causa da libertação do seu paiz e o premio da 
constancia e desprendimento de que deu fa1 tas pTov.a-s -fia lucta 



de' largos annos, f'allecen em Londres, cercado do afftcto da 
familia que constituira naquella cidade. 

Os adversados descobriram-se respeitosos diante do homem 
superior que nesse momento entrava 110 tumulo, satisfeito do 
dever cumprido e g·loriosamente. E não lhe regatearam os 
louros. 

Este foi o necrologio que á ultima hora e já no prelo in
serio nas suas paginas a revista portuguêsa O Padre Amaro, 
n. XXXV, de Setembro de 1823, que então sahia em Londres: 

«Hippolito Joseph da Costa Pereira Furtado de Men
donça, Commendador da Ordem Imperial do Cruzefro, 
interinamente l!:ncarregado de Negocios do Imperio do 
Brasil, em Londres. Redactor e Proprietario do Oorre1:0 
Brasiliense, falleceu em Kensington aos 11 de Setembro 
pelas cinco horas da manhã, em consequencia de uma 
rnolestia aguda que no decurso dP seis dias occasionou a 
sua morte, sem que elle até o ultimo momento se per
suadisse, segu1:do dizem, de que estava em perigo de 
viela. Esta ultima circumstancia seria, porventura, mais 
uma felicidade, ou mais uma desgraça deste homem cele
bre, pela alternativa de fortunas e contratempos, que 
nos ultimos 20 annos <la sua vida o fizeram tão conspicuo 
á Nação Portugueza em ambos os mundos? 

Seja como fôr, o certo é que H. J. da Costa conside
rado como ho11iem de Lettras nã.o era um escriptor ordi
nario nem. pó de ser indifferen te á Nação Portugueza, por 
isso mesmo que o seu nome se acha enlaçado com os 
grandes acontecimentos que tiveram lugar durante um 
periodo d.e 15 annos, nos quaes acontecimentos elle teve 
parte activa, e quasi sempre desfavora.veL 

Estas considerações nos determinaram a: traçar uma 
breve noticia da sua vida (como publicista) mas a falta 
d' espaço neste numero nos força a retardar a publicação». 

No volume XXIX da sua revistR escrevera elle sobre ore
conhecimento das Americas Hespanholas pela Suecia e Estados 
Unidos: 

«Emfim a causa Americana está decidida, e acabada nella 
a dominação Europea. 

Temos vivido quanto ba~ta, para morrermos satisfeitos, 
havendo test~munhado a liberdade geral daquella parte do 
mundo em que nascemos. Praza a Deus que della se aprovei-
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· tem pai'à· bei.n. Da nossa r.itrte · t.emos feito ha vinte anuo·s, 
quanto de nossos humiJd·es esforços dependia para esse fim. 

:' ''':.,, Os nossos votos acompanharão sempre aquelle paiz. 
, :, 1 Já não nos. restará pezar, se aq ni acabarmos nessa carreira 
lit,teraria. (N? de Julho, pag. 2l7)». 

Esse prazer o teve de não cerrar os olhos, sem ter visto 
toda. ~a A:rnerica independente. 

Escrevendo sobre José Joaquim Vieira do Couto, o mallo
grado procurador do povo de Serro Frio : «E' morto ·o Conto ; 
mas a sna memoria deve ser homada como nm dos ma rtyres 
dos direitos da sua p11tria» : victima da cal nmnia, mar tyr da 
li.berdade, Hippolito Jósé da Costa aguarda ainda a sua co nsa
gràção no bronze imperecível. 

~ · ' ·, 

CERTIDÃO 

Certifico, em virtude do despacho i·etro, que a carta a que 
se refere o requerimento é do seguinte theor : 

« Cliaro Mano do C. -Por cartas qne ti~re dessa cidade e 
depois outras de· Lisbôa, soube que havia sido nomeado 
Deputado em Côrtes pela província do Rio Grande; e tanto 
por seu respeito individual, como pela cansa publica, peço a 
Deus que S. A. R. o não deixe partir para Lisbôa; pelo que 
respeita e por que vem ter nm enco1moodo e despeza d·e sahir de 
sua casa ; para Jogo volt.ar ; pois se diz que as Côrtes acabarão 
em breve tempo, isto h·e, logo que tenham findo a Constituíção 
e se procederá a novas eleições e assirn terá de fazer uma via
gem quasi em vão ; pelo que respeita á ·causa publica; por que 
está demonstrado, que os Deputados do Brazil em Côrtes já de 
1fa,da s·úve·m: sena.o de serem testemunhas i1e insultos, que 
faz~m ao seu paiz , sem poderem remediar cousa alguma. Eu 
tenho feito um plano para a organisação dos Correios, estra
das, paquetes e colonisação do Brazil por estrangeiros da H
landa, Allemanha, etc. ; sem qne. o E rario faça mais despeza, 
que Uir:a bagatella em seu principi'.o, e afim de que o trabalho 
desses co lonos substitua o dos negros d' Africa. ' 

Desejaria pois que vossê fa!lasse n' isto ao Ministro da 
G'uerra que muito. bem me conhec;e, ou ao Ministro dos Negocios 
do Reyno; que não deixará de lembrar-se de meu nome ; e se ·o 
quizerem ·eu lhe .mandarei; e eu servüei n'isso aqni, na prom-" 
ptificaçt\,o da gente, eu irei lá po-lo em execução, se julgarern 
p:roprio-empregarem-me n'essa repRrtiÇllO; pois estou tesolvido 
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a sair da Ingl11.terra, e ir viver e passar o resto dos meus dias 
no Brazil : pois já bastam 20 annos de êxterrninio em terras 
estranlrni:;. 

Eu intentava estabelecer-me no Rio Grande, na fazenda 
de nosso pay, mas vossê me diz que foi vendida; desejaria que 
vossê me mandasse dizer qu em a possue e se seria possível tor
nar a compral-11 , e por quanto ; porque eu JQgo que possa ar
ranjar os negocios de minha fam ilia e cobrar o que aqui tenho, 
no Brazil me von estabelecer, e nenhum paiz me agrada mais· 
do que o Rio G1 ande, e!:! cultura das terral:l para ó que bem 
sabe tive sempre a maior inclinação. Co mtudo, se depois de 
fallar aos :Ministros no plano que levo dito achar que pode 
servirá causa publica, ou n'isso lá ou em alguma commissão 
aqui, de mui boa vontade applicarei a isso alguns annos mais ; 
porque ainda não perdi o patriotismo, que sempre tive, e pa
rece que <.tuanto mais vivo em paizes estrangeiros, mais sau
dades tenho do meu, e a minha mulher, posto que ingleza, 
deleita-se com a idéa <le ·ir para o Brazil. O •{De aprendi nos 
Estados-Unidos sobre os planos de co lonisação , e o que sei na 
Inglaterra i:;obre Correios, me fazem persuadir que o meu plano 
a esse respeito será bem succedido, se cahir em rnão que queira 
ou saiba executa-lo. · 

Admiro-me de qne esse Governo ainda não tenha estabe
lecido um Agente com caracter publico, n'esta importante 
Corte ; aonde o poderia fazer com snmma facilidade; mas sobre 
isso nada quero dizer aos l\linistros dire~tamente, para não 
parecer intromettido ; e já em outra precerle.nte lhe lembrei a 
vossê essa idéa, que talvez a tenha apontado a quem lhe disse. 
Quando me escrever, póde dar as sua~ cartas a J\Ir. Standfart, 
que esta lhe entregará P. elle m'as remetterá. Qneir1t dar lern
bran~a. á Mana e receba de minha mulher os mais affectnosos 
cumprimeu tos . 

Dê tambem os meus agradecimentos ao l\f.arqnez d' A.n
j eja pelas lembranças, qne me rnandon por sua via e crei!l.-me. 
sempre sen Mano do C.-H. J. da Costa Pereira. 

E para constar onde convier se passou a presente Cert idão, 
na confermídade do artigo vinte e seis do Regulamento annexo 
ao Decreto numero mil quinhentos e oitenta, de tri nta e um de 
ontubro de mil oitocentos e noventa e tres. E en fo1iz Lisboa 
da Silva Roza, archivist.a o escrevi. 

Archivo Publico Nacional, 31 de Janeiro de 1901.-0 
Chefe da 2~ Secção, Manoel Jo.sé de Lace,ul.o. Rio de Janeiro. 
31 de Janeiro ele 1901.-Archivo Publico Nacional, em 31 de 
Janeiro üe 1901. » 
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DOCUMENTOS 

Extracto da acta da 10'~ Sessão da· Grande Loja uPoder L egislativCJ 
do Grande Orienten realisada aos 16 dias do mez do 5? anno da 
Verdadeira Luz de 5. 82i (16 de Julho de 1822). 

" Propoz ... que na mesma occasião em que o Grande Oriente Bra
silico se fizesse reconhecer do Grande Oriente Britannico, encarregasse 
ao seu Delegado naqnelle Oriente da remessa de todas as instrucções e 
papeis concernentes ao systema maçonico dos 7 gráo,,, adoptado pelo 
Grande Oriente Brasilico. 

«Idem .. . Que se mandasse carta de Delegado ao Maçon Hypolito.n 
LivrodeOuro,N. 1. 

Officio.a D. RodriJ[o de Souza Coutinlzo 
Illm? e Exm? Sr. 
Tomo a confiança de apresentar a V. Ex~ a lista incluza que contem 

o estado actual das fo.rças navaes Americanas; porque não tendo 
S. Magestade aqui agora Minbtro ou outra pessoa que eu saiba, encar
regada de fazer semelhantes avizos, penso dever remetter a V. Ex~ infor
màçõens deste genero qne pode m prestar algqma utilidade. 

·Deus gnarde a V. S. 
New-Brunswick, 15 de Agosto de 1799 . 
Illmº Ex:::::? Sr. D . Rodrigo da Sonza Coutinho 

O mais obediente subdito 
Ilippolyto JoslÍ da Costa Pereira. 

(Acompanha uma relação do Estado actual da. Marinha de Gner
ra nos Estados. Unidos da Amenca SeprentriG:!al). 

Mss. dó . Archivo Pnblico Nacional, ns. 9 ('.!1)-l /':19. 

Copia d'um ofiicio de Rodrigo de Souza Coutinho a Cypriano Ribeiro 
Freire : 

u Sua Magestade foi servido nomear ao Bacharel Hippolito José da 
Costa Pereira para a commissão que verá exposta na Instrncção de que 
lhe remette copia, e como V. S. com as suas respeita veis luzes pode ·me
lhor avaliar a utilidade de que a mesma será ao Real Serviço se fôr bem 
executada, he inutil que eu me demore em expol-a, e bastará só que no 
Real Nome lhe recommende a auxiliar os trabalhos deste Moço que dá 
grandes esperanças, e que procurando facilitar-lhe os meios para a exe
cução de tudo o de que vai encarregado, vigie tambem sobre a sua, con
ducta, e informe sempre do modo porque elle se conduz, e como satisfaz 
aos importantes objectos que lhe vão tão recommendados. Deve tambem 
lembrar a V. S. que procure tambem facilitar-lhe depois da sua viagem, 
e observaçoens nos Estados Unidos a sua passagem ao Mexico, e que lhe 
procure as necessarias reccmmendaçoens para que elle possa satistazer 
tudo o que delle vae encarregado. Lisongeio- m e e espero q ne V. S. sa
tisfará as Reaes Ordens que lhe communico, e que concorra para a exe
cução das grandes vistas que Sua Magestade t em em particnlar consi
deração. 

Deus guarde a V. S . ~ - Palacio de Quel uz, aos 21 de setembro de 
1796. (AssignadoJ D. Rodrigo de Souza Coutinho. 

Mss. do Archivo Publico Nacional. No. 9 (21)-1799. 
Me mor. Forças Maritimas. 

ALç1~1Ao:ss FoRT4PO, 
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Para Hipolito José da Costa 

Tendo Sua Magestade destinado a V. Mcê. para ir procurar 
alguns Produtos e noções de uteis Cultura aos Ji~stados Unidos 
da America e ao Mexico. 

Foi a mesma Senhora Servida Mandar assistir a V. Mcê. 
com huma ajuda de Custo de Duzentos mil réis, e com huma 
assistencia de seis cento·s mil réis, que Sua 1\iiagestade poderá 
accrescentar, se V. Mcê. houver de demorar-se mais de hum 
anno na sna viagem; o que parece não será necessario, e igual
mente determinou que eu lhe desse as seguintes Instrucções: 
· Logo que V. ~!cê. chegar a Filadelfia irá procurar o noi::rn 

:Ministro Residente, Cypriano Ribeiro F'reire; e .entre'gando-lhe 
as Cartas, que leva para o mesmo, tanto minhas, como do Snr. 

· Luiz Pinto, lhe explicará toda a Com missão de que Sua l\fages
tade o encarregou; e lhe dirá que tem ordem para que . elle 
guie os seus paços, e o auxilie em todos os exames, tanto nos 
que ha de fazer nos Estados Uni!los, corno depois no Mexico, 
para onde S. S~ deve procurar-lhe os meios de transitar, sem 
que possa dar a menor sombra de suspeita á Côrte de Madride 
ou de Commerciante. -

Nos Estados Unidos eleve V. Mcê. procurar em primeiro 
lugar instruir-se com toda a exacção nas culturas e preparações 
do 'rabaco da Virgínia e de l\faryland, e depois de tomar todos 
os conhecimentos que se houverem publicado nesta ma teria' 
eleve V. Mcê. praticarnent.e vêr tudo, e.xaminando ta.mbem com 
a maior individuação a ,Planta qe 'l'abaco e se he a mesma ou 
outra especie differente da que se cultiv~ no Brazil. · . 

Todas as noticias teoricas e praticas que V. Mcê. po<ler 

( ') 
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haver e escrever sobre esta importante Cultura e preparação 
. da Planta de 'l'abaco, V. Mcê. as reunirá em fórma de Memoria, 

e as entregará ao nosso Ministro em Filadelfia juntamente com 
a boa semente que pnder haver, e o encarrega1á de remetter 
logo, pará que Sua Magestade possa principiar a tirar partido 
de sua Viagem, ainda antes que chegue aqui de volt:.t. 

Na despeza que V. _l\Icê. fiser com a acquisição de Semen
tes, dará parte para que Sna Magestade ha mande logo 
abonar. 

O mrsmo que arabo de recommendar-lhe a respeito do 
Tabaco devo tambem diser-lhe a respeito da Cultura do Linho 
Ganhamo, que Sua l\Iagestade encarregou a V. l\lcê. de exami
nar com a. maior indiv.idnação, e exacção, assim como a quali
da<le do terreno em que elle produz melhor , e de tudo isso deve 
V. Mcê. recolher noticias teoricas e praticas, remettendo-as 
pelo methodo já dito e que sej ão taes que nada deixem a desejar 
nesta materia. 

Como a Cultura do Linho Ganhamo alterna com a das 
Plantas Cereáes, e com as dos Prados. V. Mcê. mandará igual
mente todas as observações que puder faser sobre a Agricultura 
dos Esta.dos Unidos, em que não eleve esquecer-se de relatar o 
que vir sobre a Cultura das Batatas e das diversas Plantas 
destinadas a formar Prados Artiticiaes, assim como a rotação 
ou alteração das diversas Culturas, sobre os Estrumes de 
qne mais uzam e sobre a grandeza · dos Productos que 
-0btem. 

Sobre este objecto lembra particularmente a Planta da 
Guinea Grass, de que se diz muito bem, e se, V. Mcê. vir que 
-0s seus effeitos são taes como se publicão V. Mcê. deve man
dar as sua~ Sementes juntamente com a discripção do modo iior · 
que se cultiva. 

O me~mo digo a V. Mcê. sobre as outras plantas destina
das a Prados Artificiaes . 

Outro objecto muito essencial he o das Arvores cultivadas 
nos Estados Unidos e particularmente o Acer Sacharimt11t de 
que se retira o Assucar; e Sua Magestade E:ncarrega a V. Mcê. 
de examinar o producto desta Arvore e de referir o juizo que. 
forma a respeito das vantagens que dá. 

'l.'anto desta arvore como de todas as out.ras e Arbustos 
de que V. ?llcê. puder obter as Sementes com a Descripção das 
suas Culturas deve tambem entregalas ao nosso Ministro 
remettendo-me tambem a Conta da· Despeza que fizer com este 
énvio de sementes, que serão altamente muito interessantes, 
e mais fará o Rein·o do que para o Brazil, a excepção do Ri() 
Gnmde, que he clima analogo do Reyno. 
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Depois de V. Mcê·. haver· assfm satisfeito a Commissão de 
.que vae encarregado para colher · a conveniente instrução nos 
Estados Unidos da America, deve V. Mcê. procurar de accordo 
e auxiliado pelo nosso Ministro paçar ao Mexico e uzando ahi 
de suma moderação e modo. e disfarçando o grande objecto que 
o leva aos Dominios Espanhoes, deve V. Mcê . procurar ins
t1 uir-se e trasei' as melhores Memorias, 1? sobre a qualiJade 
de Insecto, cujo gêrme forma a Cochonilha, e verificar se he o 
mesmo que uós já temos no Rio de Janeiro e em S. Catharina; 
2? reconhecer e firmar-se bem no modo porque preparão as di· 
versas especiE:s de cochonilha e por-se bem no caso não só de 
informar exatamente do que ha nesta materia, mas ainda de 
executar depois todas as preparações; 3? examinar bem o Cactus 
·Gochel'inifer, em que se cria o Insecto, e se he a mesma . especie 
.que temos no Brazil ; 4? procurar mandar a lguma Porção consi
·dera vel ua Se1°nen te do mesmo Inseeto que pos::;a logo remetter
-se com a h1strução que V. Mcê. dirigir para o Rio de Janeiro· 
e de que possa. immediatamen te tirar-se partido. 

H r. inutil que eu recommende a V . l'\Icê. o interesse que 
h<l verá ua Loa e feliz exacção desta com missão, nem que lhe 
le111bre o graude Serviço que vai fazer á Sua Augusta Soberana, 
-e ao seu Paiz, e o reconhecimento que juntamente pode esperar 
por hum similhante Serviço, e como espero de seu zelo e in
telligencia. 

V. l\lcê. deve tarnbem examinar com olhos muito attentos 
o estado da Cultura no~ Domínios Espanhoes; deve observar 
se ha em ma teria de P1 atlos algumas Plantas desconhecidas 
que dem huma maior vantagem- ; tanto das Plantas como das 
Arvores e Arbustos devr. V. Mcê. procurar todas ás Sementes 
que puder, e remetter as mesmas com os seus nomes, ou tra
zelas quando aqui voltar. Se na sua Viagem pelos Estados 
Unidos puder observar alguns trabalhos sobre os Mineraes, 
-quaes o Feno, ou nos Dominios Espanhoes sobre o ouro e Prata, 
e puder fazer alguma Díscripção dos methodos por que as 
Minas são trabalhadas, e dGs princípios ~e economia tanto pu
blica como particular, com que são regidas. 

Sua Magestade lhe manda muito recommendar qne não dei
xe de trazer sobre estes objectos as noticias mais circumstan
-ciadas. 

V. Mcê . deve tambem não perder de vista todas as 
obras Bydraulicas qne se lhe offerecerem, seja nos trabalhos 
feitos para ajudar ou melhorar a NavPgaçã-o dos Rios, seja nos 
·Canaes, seja em Maquinas ; e de tudo isto deve V. 1\1 cê. dar a 
melhor conta que puder; ajuntando as Discripções do que pu
-der observar com mais miudeza. 
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Eis aqui tem V. Mcê. exposto em breves palavras toda a;. 
{Jommissão de que S. Magestade se dignou encarn·ga-lo ; e eu 
tispero que V. Mcê. corresponda a Justa expectação da Mesma. 
Augusta Senhora, e a honra que recebe por huma similhante 
escolha. 

Dos fructos que se forem experimentando dos seus primeiros
trabalhoR, logo que chegar aos Estados Unidos, dependerão os· 
maiores favores que V'. Mcê então poderá esperar da Real Gran
deza de S. Magestade, e espero que as Relações que V. Mcê. 
deve ir logo mandando serão escriptas com tal clareza e me
thodo e exacção, que V. Mcê. poderá cada dia fazer-se mais 
digno da Real Consideração de S. Magestade qu e he e deve ser
ºprincipal voto 1le hum fi el e zeloso Vassalo , como V. Mcê. se 
tem sempre mostracfo ·: 

Deus Guanle a V. Mcê . Palacio de Queluz E-m 22 de Sep
ternbro de 1798-D. R(ldrigues de Souza Oouti11 ho. 



ERRATA 

A' pag. 23 :- Kostere não Kroster. 

A' pag. 28 :-C. Ogier &_e. e não C. Orgie & C. 

No ofticio de Souza Coutinho a Cypriano Ribeiro Freire- nota á pag. 32: 

Linha 2~-deve se lêr : que V. S. verá. 

Idem, linha 3~-lêa-sc-remetto. 

ldem, linha 10-lêa-se- devo. 

Idem, linha 11- lêa-se- que procure facili tar-lhe. 

Idem, linha 14-o de que vae ... 

Data: 21 de setembro de 1798. 

As outras lacunas são facilmente suppriv~is. 
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